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 & ملخص الفصل

 ها هو عنترة بعد أن فشل فً حمل والده على االعتراف ببنوته علنا أمام القبٌلة كلها ٌخرج مغاضبا ال

الواسعة حتى تقوده قدماه إلى وادى ذكرٌات ، ٌلوى  على شًء ، ضاربا على غٌر هدى فً أرض هللا 

 الوادي الذى تربى فٌه فكان ملعبه ولٌالً سمره ، وٌرعى إبل شداد وٌصارع العبٌد وٌصارعونه .

حتى إذا صار فتى راح ٌسابق الفتٌان على ظهور الخٌل وٌسابقونه ، وكانت مناظره تحرك قلبه ومراعٌه 

كان فً كلما ضاق صدره ال ٌجد ما ٌفرج كربه غٌر اللجوء إلٌه فً الربٌع تبعث فٌه النشوة ... وكان 

عزلته فتلك ٌجول فً أنحاء الوادي ، ٌجد العزاء فً صحبة اإلبل والخٌل ، وصٌد الوعول والظباء 

والذئاب والضباع حتى كاد ٌسمى اإلبل أرض الشر إال عبلة ، وكان فً كل لحظة ٌزداد حقداً على قومه 

 .ى شرب الخمر لٌنسى وعلى أبٌه وٌقبل عل

 وفى ٌوم كان ٌركب فرسه ، ٌمأل صدره من هواء الربٌع وتذكره الطبٌعٌة بعبلة ، وٌحس بحوافر فرس

 . . وكان فرس شٌبوب وٌلتقى األخوان وٌتحاوران ، وٌسرد شٌبوب نبأ خطبة عبلة من عمارة بن زٌاد.

واقـعها المرٌر ، تحاول أن تقنع اآلخرٌن  وٌدور الحوار بٌن عقلٌتٌن : عقلٌة شٌبوب التً استكانت إلى

 بقبول الواقع! وعقٌلة عنترة التً قررت رفض الظلم والحصول على الحرٌة بمنطق الحوار والسٌف.

 وٌقرر عنترة الرجوع إلى منازل عبس لٌنتصف لنفسه بسٌفه . ولعلك الحظت بعد أن فشل فً عزلته

 قرر أخٌراً الرجوع إلى مٌدان العراك .

 : ما الظروف التً أدت إلى خروج عنترة من الحً ؟ ولماذا لم ٌلتفت إلى الحً ؟   1س

 اٌظشٚف رّضٍذ فٟ أْ شذاداً ػٍَّك اػزشافٗ ثؼٕزشح ػٍٝ سظب أخٛارٗ ٚثٕٟ ػِّٛزٗ فٟ اٌمج١ٍخ .  جـ : 

ٌُٚ ٠ٍزفذ ػٕزشح ئٌٝ اٌحٟ ألٔٗ وبْ ٠حظ ثبٌع١ك ٚاألٌُ ٚاألعف ػٍىٝ ِٛلىف أث١ىٗ ِٕىٗ ٚػعىضٖ ػىٓ أْ ٠ؼٍىٓ اػزشافىٗ  -

 ثؼٕزشح ١ٌشد ئ١ٌٗ  اػزجبسٖ 

 : ما الذي كان ٌفعله عنترة وهو ٌسٌر فً شعاب الصحراء ؟  2س

 وبْ ػٕزشح ٠غشع فٟ خطبٖ ٠ٚطؼٓ األسض ٠ضط سِحٗ فٟ حٕك ٚغ١عجـ :  
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 ور كٌف كان حال عنترة بعد اعتزاله لقومه ؟: ص3س

وبْ شذ٠ذ اٌغعت ِٓ أث١ٗ ٚلِٛٗ اٌز٠ٓ رٕىشٚا ٌٗ ، فخشط ئٌٟ اٌصحشاء ال ٠ذسٞ ئٌٝ أ٠ٓ ٠ز٘ت ، ٠ىشٖ أْ رمغ ػ١ٕبٖ جـ : 

 ػٍٟ اٌحٟ اٌزٞ ف١ٗ لِٛٗ .

 : ما الذي تذكره عنترة فً أثناء خروجه من الحً ؟4س

 أٍِٗ ٚوبٔذ صٛسرٙب أِبِٗ ِضً ٔعُ ثؼ١ذ ٠صؼت اٌٛصٛي ئ١ٌٗ .رزوش ػجٍخ اٌزٟ رؼٍك ثٙب جـ : 

 : ما الذي تخٌله عنترة ؟ وعالم ٌدل ذلك ؟5س

 وبْ ٠زخ١ً أٗ ٠مزحُ صحبِبً شذ٠ذاً صبخجبً ، سغُ أٔٗ وبْ فٟ اٌصحشاء ِّب ٠ذي ػٍٟ شذح غعجٗ ٚصٛسرٗ اٌؼ١ٕفخ . جـ : 

 عزاءه ؟: إلً أٌن اتجه عنترة ؟ ولماذا ؟وفٌَم كان ٌجد 6س

ظً ػٕزشح ٠غ١ش حزٝ ٚصً ئٌٟ اٌٛادٞ اٌفغ١ح اٌزٞ رشػٟ ف١ٗ ئثً شىذاد فمىذ وىبْ ف١ىٗ ح١برىٗ األٌٚىٟ ِٚٛظىغ ٌٙىٖٛ جـ : 

ٚأعّبسٖ ، فمذ وبْ ٠شؼش ف١ٗ ثبٌشاحخ وٍّب ٚلؼذ ػ١ٕبٖ ػٍٟ ِٕبظشٖ اٌج١ٙعخ ، ٚوبْ ٠عذ ػضاءٖ فىٝ صىحجخ الثىً ٚاٌخ١ىً 

 لبع ثبٌزابة ٚاٌعجبع.ٚفٝ اٌخشٚط ٌص١ذ اٌٛػٛي ٚاٌظجبء أٚ ال

 : كٌف قضى عنترة أٌامه ولٌالٌه فً الوادي ؟ وهل نسى قومه؟7س

لعٟ أ٠بِٗ ١ٌٚب١ٌٗ فٟ سػٟ الثً ٚصى١ذ اٌح١ٛأىبد ، ٚوىبد أْ ٠ٕغىٟ لِٛىٗ ، ئال أْ صىٛسح ػجٍىخ وبٔىذ رىزوشٖ دااّىبً جـ : 

ٌؼٍٗ ٠ٕغٟ ِّب أدٞ ٌظٙٛس اٌعؼف ػ١ٍىٗ ثغىجت ثُٙ ف١ضداد حٕمبً ٚحمذاً ػ١ٍُٙ ثغجت سفعُٙ االػزشاف ثٗ ، صُ ٌعأ ٌٍخّش 

 الفشاغ فٟ ششثٙب ثً ئٔٙب وبٔذ رض٠ذ ِٓ غعجٗ ػٍٟ لِٛٗ . 

 : ما الذي كان ٌتذكره عنترة كلما وقعت عٌناه علً منظر أنٌق ؟ 8س

وبْ ٠ززوش ػجٍخ ، ٕٚ٘ب وبٔذ رحذصٗ ٔفغٗ ثأْ ٠ٕضي ػٓ وجش٠باٗ ٠ٚؼٛد ئٌٟ اٌحٍخ ٌٚٛ ٌٛلىذ  لصى١ش ٌؼٍىٗ ٠فىٛص ثٕظىشٖ جـ : 

 ِٓ ػجٍخ أٚ ٠غّغ صٛرٙب . 

 : ما الذي توقعه عنترة عندما رأى أخاه شٌبوب ؟  9س

 رٛلغ أْ ش١جٛثبً " أخبٖ " جبء ١ٌخجشٖ أِشاً ٘بِبً .  جـ : 

 عنترة ؟: بم أخبر شٌبوب  11س

 أخجش ش١جٛة ػٕزشح ثأْ ػّبسح ثٓ ص٠بد لذ خطت ػجٍخ . 

 : صف شعور عنترة عندما علم بخطبة عبلة من عمارة بن زٌاد .  11س

َ  " ٚجؼً ٠خشق األسض  جـ :  ٌُ ٠ٕطك ػٕزشح ثعٛاة ثً ٚلف ٠ٕظش ئٌٝ اٌفعبء ِجٙٛربً . صُ أغشق ػٕزشح عبّ٘بً "حض٠ٕبً

 ثشِحٗ 

 : ما الهدف من إبالغ شٌبوب عنترة بخطبة عبلة ؟  12س

 ٘ٛ أال ٠شرىت ػٕزشح ػّالً ِٓ األػّبي اٌخط١شح .جـ :  
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 :من الذي خطب عبلة ؟ وما موقف أهلها ؟  13س

   0خطجٙب ػّبسح ثٓ ص٠بد ، ٚدثّذ اٌفشحخ فٟ اٌحٟ حزٝ أْ أثب٘ب رثح ػششح ِٓ الثًجـ : 

 وبَم حاول شٌبوب أن ٌخفف وقع النبأ على عنترة ؟: بم نصح شٌبوب أخاه عنترة ؟14س

ٔصحٗ ثأال ٠عشٞ ٚساء اٌغشاة ، ٚأْ ٠ؼشف اٌحم١مخ اٌزىٟ رإوىذ أْ ػٍجىخ ال رحىت ِٕىٗ غ١ىش شىؼشٖ ، وّىب أْ أثب٘ىب " جـ : 

ِبٌه " ٌٓ ٠شفط سجالً ِٓ أششاف اٌمَٛ ٠ٚضٚط اثٕزٗ ِٓ ػجٍذ ٌٚٛ وىبْ ػٕزىشح ٚغٍىت ِٕىٗ أْ ٠حىىُ ػمٍىٗ ٚال ٠ط١ىغ ٘ىزا 

: ئٔىه ثغ١ىش شىه فىبسط ػىجظ ٚئٔىه جىذ٠ش أْ رىىْٛ عى١ذ٘ب ٌٚىىٓ اٌُٛ٘ اٌزٜ ٠عٍٗ ،ٚحبٚي أْ ٠خفف ٚلغ إٌجأ ػ١ٍٗ فمبي

 .لعبؤن ظٍّه ٚجؼٍه ح١ش أٔذ ٌٚغذ ثأٚي ظٍّزٗ اٌح١بح 

 : ما الحق الذي اكتسبه عنترة فً ٌوم مناة حٌن خرج مع شداد ؟  15س

 اٌحك ٘ٛ اػزشاف شذاد ٌٗ ثأثٛرٗ ٌٗ ِّب جؼً ٌٗ اٌحك فٟ اٌفٛص ثؼجٍـخ .  جـ : 

 ترة الرق أول األمر ؟و لماذا ثار علٌه ؟ وماذا قال عن علبة ؟ : لماذا قبل عن16س

لجً ػٕزشح اٌشق أٚي األِش ألٔٗ وبْ لش٠جبً ِٓ ػجٍخ ٚ صبس ػٕزشح ػٍٟ اٌؼجٛد٠خ ألٔٙب رجؼذٖ ػٓ ػجٍخ ، ٚلىبي : ئْ حجىٗ جـ : 

 ٌؼٍجخ ٍِه ػ١ٍٗ ػمٍٗ ٚال ٠غزط١غ أحذ أْ ٠ٕزضػٙب ِٓ لٍجٗ ٌزٌه فٍٓ ٠شض أْ رزضٚط ِٓ غ١شٖ . 

 ر شٌبوب أخاه عنترة ؟وبَم رد علٌه عنترة ؟: بَم ذك  17س

روشٖ ثأٔٗ ال ٠ٍّه ش١ئبً ٠ؼ١ٕٗ ػٍٟ اٌضٚاط ثٙىب أٚ ِٕىغ صٚاجٙىب ِىٓ غ١ىشٖ ، ٚسد ػ١ٍىٗ ػٕزىشح ثأٔىٗ ٠ىزوشٖ ثأٔىٗ ال٠ض٠ىذ جـ : 

ػٍٝ وٛٔٗ ػجذاً ٚال ٠غزط١غ أْ ٠ّعٛ صٛسرٗ ِٓ ػ١ْٛ لِٛٗ ٚأٔٗ ٌٓ ٠عذ أثبً ٠ٕصشٖ ٌٚٓ ٠عذ ٔغجبً ٠ّٙذ ٌىٗ اٌغىج١ً ٌٚىٓ 

 ٠ٍّه ٔفغٗ اٌزٝ ال رشظٝ ئال اٌّٛظغ اٌزٜ ٠شظبٖ ٌٚٛ وبْ رٌه لٙشاً.٠عذ اٌّبي اٌزٜ ٠ؼ١ٕٗ ػٍٝ ثؼط أِشٖ ٌٚىٕٗ 

 :ما الحدٌث الذى طلب عنترة أن ٌسمعه من شٌبوب ؟وما رد شٌبوب علٌه؟18س

أْ ٠حذصٗ ػٓ ػجٍخ ٔفغٙب ٚأال ٠ٛاجٙىٗ ثٙىإالء ألٔىٗ ال ٠ؼىشف أحىذاً ِىُٕٙ ٚئّٔىب ٠ؼىشف ػجٍىخ ٠ٚحجٙىب ، فمىبي شى١جٛة جـ : 

 0ذع ػّبسح ثٓ ص٠بد أرحغجٙب رشظٝ ثه ٚر

 1وضح ذلك 1:لعنترة رأى فى موقف مالك من زواجه لعبلة 19س

سأٜ ػٕزشح أْ ِبٌىبً ال ٠الَ ػٍٝ سظبٖ ثؼّبسح صٚجبً ٌؼجٍخ ٌٚٛ وبْ ِىبٔٗ ٌفؼً رٌىه ٌٚىىٓ ِىبرا ٠فؼىً ٚلىذ أحىت ػجٍىخ جـ : 

الزحبَ اٌّصبػت حزىٝ ٚئْ لبثٍىٗ اٌّىٛد فٙىٛ ٚال٠غزط١غ اٌح١بح ثذٚٔٙب ٌٚٛ وبٔذ ٌغ١شٖ ٌىبْ فٝ رٌه لزٍٗ ١ٌٚظ أِبِٗ ئال 

   0ٔز١عخ األِش٠ٓ

 : ما الذي عابه شٌبوب علً عنترة ٌوم ُمناة ؟ 21س

ػبة ػ١ٍٗ أٔٗ أظٙش ٌٍع١ّغ حجٗ ٌؼجٍىخ ػٕىذِب ٔظىش ئ١ٌٙىب أِىبَ اٌمىَٛ ٚعىىزذ ٘ىٟ ػىٓ اٌغٕىبء ، فزأوىذ اٌع١ّىغ ِىٓ أْ جـ : 

 شؼشٖ ف١ٙب ٟ٘ ، ِّب أٚلؼٙب فٟ حشط شذ٠ذ . 
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 :علً أي شًء أصر  عنترة؟  وما تبرٌره لذلك ؟ 21س

أصّش ػٍٟ أْ ٠مبرً شذاد ٚلِٛٗ ئٔصبفبً ٌٕفغٗ ٌٚحش٠زٗ ، غبٌّب ٠ٕىشٖ اٌع١ّغ  ٚأْ ٠حبسة ِبٌىبً ئرا ٚلىف ث١ٕىٗ ٚثى١ٓ جـ : 

ٚساءٖ  حجٗ ٌؼجٍخ ٚأْ ٠حبسة ػّبسح ئرا رعشأ ػٍٝ اٌضٚاط ِىٓ ػجٍىخ ، ٚٚصىت ئٌىٟ جىٛادٖ ٚػىبد ئٌىٟ اٌحىٟ ، ٚشى١جٛة ِىٓ

 ،ٚحعزٗ فٝ رٌه أْ وً فشد ِٓ ػجظ ال ٠ٕظش ئال ٌٕفغٗ فال ٌَٛ ػ١ٍٗ ئرا ٔظش ٌٕفغٗ .

 على الفصل الخامس تدريبات

 أمام العبارة غٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة أ: ضع عالمة )

 ( )            .خشط ػٕزـشح ِٓ اٌشؼت ٘باّب ػٍٝ ٚجٙٗ ال ٠ذسٜ أ٠ٓ ٠ز٘ت .1

 ( )       ػٕزشح ٠ٕظش ئٌٝ ٔبح١خ اٌحٟ أصٕبء ع١شٖظً  .2

 ( ) أحظ ػٕزشح ثبٌٙذٚء ٚاٌشاحخ فٟ ٘ذٚء ا١ًٌٍ أصٕبء ع١شٖ فٟ اٌصحشاء اٌّٛحشخ .3

 ( )   ٠0طؼٓ األسض ثشِحٗ فٝ حٕك ِغ وً خطٛح ٠خطٛ٘ب ظً ػٕزشح  .4

 ( )     0 ٚصً ػٕزشح ئٌٝ اٌٛادٞ اٌفغ١ح ثؼذ غٍٛع اٌشّظ .5

 ( )     بد ج١ٍّخ فٟ ٔفظ ػٕزشح.. اٌٛادٞ اٌفغ١ح ٠حًّ روش٠ .6

ئٌٝ اٌٛادٞ اٌفغ١ح ف١زخٍص ِٓ  وٍّب ظبق صذسٖ ال ٠عذ ِب ٠فشط وشثزٗ ئال أْ ٠ٍعأ ػٕزشح  وبْ .7

..ِّٗٛ٘            ( ) 

 ( ) ٌُ ٠ٕظ ػٕزشح أسض اٌششثخ ٚال لِٛٗ أصٕبء ئلبِزٗ فٟ صحجخ الثً ٚاٌخ١ً ثبٌٛادٞ. .8

 ( )  ِٓ اٌَّٙٛ ٠ٚغ١طش ػ١ٍٗ ا١ٌأط.  وبٔذ روش٠بد حجٗ رغٍجٗ ف١غجح فٟ ثحش .9

 ( ) .وبٔذ وً ٌحظخ رّش ػ١ٍٗ ثبٌٛادٞ رض٠ذٖ حمذا ػٍٝ لِٛٗ ٚحجب ٚشٛلب ألث١ٗ شذاد   .10

 (     ).ٌؼٍٗ ٠شٜ ػجٍخ ٔبصػزٗ ٔفغٗ أْ ٠ٕضي ػٓ وجش٠باٗ ٠ٚؼٛد ئٌٝ اٌحٍخ أٚ ٠ٍُ ثٙب ئٌّبِخ لص١شح .11

 ( )       جبء ش١جٛة ١ٌحًّ ئٌٝ ػٕزشح أخجبس عبسح. .12

 ( )   رثح ِبٌه اثٓ لشاد خّظ جضس اثزٙبجب ثخطجخاثٕزٗ ٌؼّبسح ثٓ ص٠بد. .13

 ( )    .جبء ش١جٛة ثٙزا اٌخجش ئٌٝ ػٕزشح ١ٌحزسٖ ِٓ غعت ػّبسح .14

 ( )     غٍت ش١جٛة ِٓ ػٕزشح أْ ٠حىُ ػمٍٗ ٚال ٠شوت اٌشطػ. .15

 ( )    .اٌشطػ اٌزٞ لصذٖ ش١جٛة ٘ٛ ِحبٌٚخ ػٕزشح اخزطبف ػجٍخ .16

 ( )     شح ٚاحذ ِٓ وض١ش٠ٓ ظٍّزُٙ اٌح١بح  . ٠شٜ ش١جٛة أْ ػٕز .17

 ( )    .سظٟ ػٕزشح ثزحى١ُ اٌؼمً ٚألش ثّأعبرٗ ٚػضَ ػٍٝ اٌصجش  .18

 ( )    .سظٟ ػٕزشح ثبٌشق أٚي األِش ألٔٗ وبْ ٠عًٙ أٔٗ اثٓ شذاد .19
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 ( )        .صبس ػٕزشح ػٓ اٌشق ألٔٗ ٠حشِٗ ِٓ ػجٍخ .20

 ( ) ػجذا ئرا سفط أثٖٛ االػزشاف ثٗ.لشس ػٕزشح أْ ٠شظٝ ثبٌؼجٛد٠خ ٠ٚح١ب ث١ٓ ػجظ  .21

 ( ) وبْ ش١جٛة لبع١ب فٟ ِٛاجٙخ ػٕزشح ثبٌحم١مخ اٌزٟ ٠ؼشفٙب ػٕزشح ٌٚىٕٗ ٠زغبفً ػٕٙب. .22

 ( )     .٠شٜ ػٕزشح أْ  حشِبٔٗ ِٓ ػجٍخ ٚر٘بثٙب ٌغ١شٖ لزً ٌٗ .23

 ( )    لشس ػٕزشح فٟ ٔٙب٠خ األِش اٌؼٛدح ئٌٝ اٌحٟ ٌٍذفبع ػٓ حجٗ. .24

 ( )     ٠ّٕغ ػٕزشح  ِٓ اٌشجٛع ئٌٝ اٌحٟ..اعزطبع ش١جٛة أْ  .25

 ( https://dardery.site/archives/2388ٌٍزذس٠ت الٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ الجبثبد اظغػ ػٍٝ اٌشاثػ    ) 

  تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : ׄ 

 ئٌٝ :خشط " ػٕزشح ِٓ اٌشؼت حزٝ ٚصً  -1

وادي الجواء  ׄ          البراح الفسٌحׄ   حلة عبس           ׄ   الوادي الفسٌح                    ׄ  

 وً ِّب ٠أرٟ ِٓ روش٠بد " ػٕزشح " فٟ اٌٛادٞ ِبػذا : -2 .

   موضع مباراة الفرسان   ׄ        موضع لهوه            ׄ  

 موضع لقاء " عبلة" .ׄ              عرف فٌه أول ما عرف من الحٌاةׄ  

 " اٌحٍخ ِٚٓ ف١ٙب ِبػذا : ٔغٟ " ػٕزشح -3

 شدادׄ     عبلة . ׄ   أخاه                              ׄ   أمه                                 ׄ  

 وبٔذ وً ٌحظخ رّش ػٍٝ " ػٕزشح " فٟ اٌٛادٞ رض٠ذٖ : -4

 حبا ألبٌه ׄ    حبا ألمه . ׄ   حقدا على قومه              ׄ   حبا لقومه                          ׄ  

 وبْ " ػٕزشح " وٍّب ٚلؼذ ػ١ٕٗ ػٍٝ ِٕظش أ١ٔك رزوش : -5

 أمهׄ    حبٌبته .   ׄ   همومه                       ׄ   طفولته                               ׄ  

 وبْ " ػٕزشح " فٟ ٔظش " ش١جٛة " ١ٌظ ثأٚي سجً ظٍّزٗ : -6

 حبٌبتهׄ   الحٌاة .ׄ   أمه                              ׄ                                         قبٌلتهׄ  

 ر٘ت " ش١جٛة " ئٌٝ " ػٕزشح " فىبْ " ػٕزشح " : -7

 ٌكره مجٌئه .ׄ            ٌتمنى مجٌئهׄ   ال ٌتوقع مجٌئه            ׄ   ٌنتظر مجٌئه                  ׄ  

 أٌُٚ ِبٌه ثٓ لشاد ٌؼّبسح ثٓ ص٠بد : -8

 عشرٌن جزورا .ׄ    عشر جزر               ׄ                    سبع جزرׄ   خمس جزر          ׄ  

 " ٚوأْ ش١جٛة " أٌمّٗ ثٙزا اٌٍفع حعشا " اٌٍفع اٌّمصٛد ٘ٛ : -9

 كونه عبداׄ   رضا عبلة بعمارة . ׄ   خطبة عبلة           ׄ   كالم الناس عنه وعن عبلة            ׄ  

 وبْ " ش١جٛة " ٠حذس " ػٕزشح " فٟ خفخ ٚ فىب٘خ ثغجت :   -10

 ال ٌرٌد مصارحتهׄ   .  علٌهال ٌرٌد أن ٌغضب ׄ         ٌرٌد خداعه ׄ   ال ٌرٌد أن ٌثٌر كبرٌاءه       ׄ  
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 : ِٓ أجًعبسع " ش١جٛة ثاخجبس " ػٕزشح " ثخجش خطجخ " ػجٍخ "  -11

 ٌحرضه على االنتقامׄ   تشفٌا فٌه .ׄ   ال ٌركب الشطط فً تصرفاته       ׄ   إٌقاظه من وهم الحب       ׄ  

 حت " ػٕزشح " ٌـ " ػجٍخ " فٟ سأٞ " ش١جٛة  : -12

 وهم مضل          ׄ       حق طبٌعً لفارس مثله          ׄ  

 حب متبادل بٌن الطرفٌنׄ      عً من غزل الشعراء . اغزل صنׄ  

 سظٟ " ػٕزشح " فٟ ثذا٠خ األِش ثبٌشق ألٔٗ : -13

 لم ٌكن ٌملك غٌر ذلك        ׄ      كان ٌقربه من " عبلة "              ׄ  

 ألنه لم ٌكن ٌعلم أباهׄ        نزوال على رغبة والده . ׄ  

 ٠شٜ " ػٕزشح " أصٕبء حٛاسٖ ِغ " ش١جٛة " أٔٗ ال ٠ٍّه ِٓ اٌذ١ٔب ئال ش١ئب ٚاحذا ٘ٛ : -14

 عشٌرته وقومهׄ   نفسه األبٌة .ׄ   حبه لعبلة                         ׄ   سٌفه ورمحه              ׄ  

 لً " ػٕزشح " ئٔٗ ٌٛ وبْ ِىبْ " ِبٌه ثٓ لشاد " ٌىبْ : -15

 قبل " عمارة " زوج لها     ׄ       قبل عنترة زوجا البنته          ׄ  

 . عاقب عبلة على حبها عنترةׄ           قتل عنترة لذكره عبلة  ׄ  

 األِش اٌزٞ ٌُ ٠ؼعت " ش١جٛة " ِٓ " ػٕزشح " ٠َٛ ِٕبح ٘ٛ : -16

 تحٌته للملك " زهٌر ׄ     عدم مشاركتهم االحتفال بالعٌدׄ   نظرته لـ " عبلة "  ׄ   سبابه لـ " عمارة "  ׄ  

 لشس " ػٕزشح " فٟ ٔٙب٠خ حذ٠ضٗ ِغ " ش١جٛة " أْ : -17

 ٌترك " عبلة " لـ " عمارة ׄ       أن ٌعتذر ألبٌهׄ   بنً عبس     دٌار إلى  ٌعودׄ   ٌعتزل بنً عبس     ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2388ٌٍزذس٠ت الٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ الجبثبد اظغػ ػٍٝ اٌشاثػ    ) 

 القائل:ج: من 

 (  )        ئٌٝ ا٠ٓ وٕذ عباشا؟ -1

 (  )   ئرا شئذ ِع١ذ ِؼٟ ئٌٝ ٔبح١خ فأٟ ِزؼت ِٓ اٌشوٛة.  -2

 (  )       فأه رؼشف ِمذاس حجٟ ٌه.  -3

 (  )       ِٚب اٌزٞ ٌُ ٠ؼعجه ِٓ أِشٞ؟ -4

 ( https://dardery.site/archives/2388ٌٍزذس٠ت الٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ الجبثبد اظغػ ػٍٝ اٌشاثػ    ) 

  أجب عما ٌلً:ׄ 

 ـ ِب اٌزٞ جؼً ػٕزشح ٠زشن لِٛٗ ١ٙ٠ُٚ ػٍٝ ٚجٙٗ فٟ ٘زٖ اٌّشح ؟ 1

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ٌّبرا لصذ ػٕزشح ٘زا اٌٛادٜ ؟  -2

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ِب اٌؼضاء اٌزٜ ٚجذٖ ػٕزشح فٝ اٌٛادٜ ؟ ًٚ٘ اعزطبع ٔغ١بْ لِٛٗ ؟ ٌُٚ اصداد حمذٖ ػ١ٍُٙ ؟  -3

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ِب األِش اٌخط١ش اٌزٜ جبء ثٗ ش١جٛة ٌؼٕزشح ؟  -5

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ِٚب اصش رٌه ؟  ٌّبرا أعشع ش١جٛة ٌؼٕزشح ثٙزا إٌجأ لجً غ١شٖ ؟ ٚو١ف حبٚي اٌزخف١ف ػٓ ػٕزشح ؟ -6

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ٌّبرا لجً ػٕزشح اٌشق فٝ أٚي األِش صُ سفعٗ ثؼذ رٌه ؟  -7

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ٌّبرا سأٜ ػٕزشح أْ ش١جٛة ٠حذصٗ ٚوأٔٗ أحذ أػذااٗ ؟ ٚثُ ثشس ش١جٛة ِٛلفٗ ؟  -8

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ح ِغ اٌزؼ١ًٍ . –ٌؼٕزشح ٚجٙخ ٔظش فٝ ِٛلف ِبٌه ِٓ صٚاجٗ ٌؼجٍخ  -9  ٚظَّ

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ِب اٌزٜ ٌُ ٠ؼعت ش١جٛة فٝ ػٕزشح ٠َٛ ِٕبح ؟ ٌّٚبرا ؟  -10

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ػالَ صُّ ػٕزشح ؟ ِٚب حعزٗ فٝ رٌه ؟  -11

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ( https://dardery.site/archives/2388ٌٍزذس٠ت الٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ الجبثبد اظغػ ػٍٝ اٌشاثػ    ) 
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