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 ربٝي٘ط
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 & ملخص الفصل

 ترى الملك زهٌرا فً هذا الفصل قد خرج لغزو طٌئ فً عقر دارهم ، وقد أمروا   ) شدادا ( على من

للغزو ، كما تراه ٌخرج كل ٌوم ٌجول فً الصحراء بقى لحماٌة الحى وترى عنترة قاوم رغبته فً الخروج 

 ثم ٌعود باللٌل إلى خٌمته .

  أما عبلة فقد حجبت من ٌوم أن خطبت لعمارة بن زٌاد . وٌجول بخاطر عنترة سؤال : أراضٌه

 عبلة عن زواجها من عمارة أم غٌر راضٌة ؟

طره أن ٌنزعها بجواده : وٌفر وتبدو له صورة عبلة وصورة عمارة بجوارها فٌتمٌز غٌظا وٌجول بخا

ًً ولكنه ال ٌلبث أن ٌلوم نفسه فما كان ٌفعل ما ٌدخل الهم على قلب عبلة .   بها بعٌداً

 وٌسمع صٌحة عالٌة وٌنظر فإذا خٌل تقبل ، وفرسان عبس ٌخرجون من جوانب الوادي ، وتكاثر

لى فم الشعب ... وتحركت نفس الغزاة ، وفرسان عبس ٌوقفوهم ، وما هً إال ساعة حتى انتقلت الحرب إ

عنترة إلى القتال ، وهم أن ٌهبط ... وفى كل مرة ٌغالب نفسه ... وانفرط عقد العبسٌٌن . وانفلت األمر 

من أٌدٌهم وراحوا ٌرتدون ، ورحى المعركة تدور بٌن البٌوت ... وقلب عنترة ٌثبولكنه ٌكبح غضبه . 

سنابك الخٌل ... فلم ٌملك نفسه واندفع نازال عن الربوة وخٌل إلٌه عبلة أن أسرت ، أو قضى علٌها تحت 

 ، ووثب على فرسه األبجر متجها به  نحو المعركة .

 وما كاد ٌسٌر حتى رأى أباه الذى طلب منه النجدة ودار بٌنهما حوار انتهى باعتراف شداد بعنترة بعد

تمنع عنترة عن القتال حتى ٌعترف به أبوه وقال األب : فإذا أردت أن تكون حراً فاعلم أن الحرٌة ال توهب 

ها صاغرا " ثم قال له : وٌك عطاء ، إنها إذا وهبت كانت كقطعة من العظام تلقى إلى كلب جائع ٌنتظر

 عنترة بن شداد إنما العبد من ٌقول لك منذ الٌوم غٌر هذا "    

 ثم همز األبجر فسبقه كأنه طٌر سابح فً الهواء ، وقال بحذائهفاندفع عنترة فً أثره حتى صار ،

 ألبٌه، الحق بً ٌا أبى ، وقاتل إلى جانبً .

 الحلة ؟: ما الذي فعله عنترة عندما عاد ألرض 1س

ىٌ َٝش ًٝ٘ ٍْز ع٘دح عْزشح ألسض اىحيخ إال ٗقذ حذس قزبالً ثْٞٔ ٗثيِٞ له عَيبسح ثيِ صٝيبد د ٗقيذ ناي و ّيبس اىج  يب  جـ : 

 ٗاىشحْب  فٜ اىحيخ ثِٞ ٍْبصشٗٓ ٍْٗبصشٗ عَبسح. 



  

 

)عنترة بن شداد(تايلوس   

 ربٝي٘ط 3

 ربٝي٘ط

 للتواصل واتس 01156008819

 : إلً أٌن خرج فرسان عبس وما حال عنترة عندما رآهم ؟ 2س

خشط فشعبُ عجظ رحذ قٞبدح اىَيل " صٕٞش ثِ جزَٝخ " ٍزجِٖٞ إىٜ طٞي  ى ضٕٗيب د ٗقيذ ميبُ قييت عْزيشح ٝحزيش  جـ : 

 ى ذً ٍشبسمزٔ فٜ غضٌٕٗ ٗىنْٔ مبُ ٝقبًٗ رىل اىش ٘س ٗنصّش عيٜ اىجقب  . 

 : لماذا أصّر عنترة علً القعود عن القتال ؟ 3س

 قٍ٘ٔ اىزِٝ سف ٘ا االعزشاف ثحشٝزٔ .  نصّش عْزشح عيٜ اىق ٘د عِ اىقزبه رشفٞبً فٜجـ : 

 : بم أمر مالك بن قراد ابنته عبلة قبل ذهابه مع القوم إلى غزو طٌئ ؟  4س

 نٍشٕب نال رخشط ٍِ اىجٞذ ٗال رضٗس صذٝقزٖب ٗال رزٕت إىٚ ٍ٘ضع اىَـب  .جـ : 

 : لماذا لم ٌتمكن عنترة من رؤٌة عبلة بعدما عاد إلً أرض الحلة ؟ 5س

ألّٖب ُضشة عيٖٞب اىحجبة ٍْز ِخطجزٖب ى َبسح ثِ صٝبد د ٗألُ نثبٕب ٗنخبٕيب نٍشإيب ث يذً اىخيشٗط ٍيِ اىَْيضه ثغيجت جـ : 

 نحبدٝش اىْبط ح٘ه حت عْزشح ىٖب . 

 : بما حّدث عنترة نفسه عندما جلس علً الربوة فً الوادي ؟6س

ٕٗيو مبّيذ ساضيٞخ عيِ صٗاجٖيب د ٗميبُ ميَيب مبُ ٍش ٘ه ثحيذٝش ّفغئ عيِ عجييخ ٗصٗاجٖيب ٍيِ عَيبسح ثيِ صٝيبد د جـ : 

 رخٞيٖب ٍع رىل اىشبة عَبسح ا ش ثيٖٞت َٝأل قيجٔ ٗنُ اى ٘  ُٝظيٌ فٜ عْٞٞٔ . 

 : فً أي شًء فّكر عنترة ؟ ولماذا الم نفسه علً تفكٌره ؟7س

ّفغٔ عيٜ رىيل حزيٚ ال فّنش عْزشح فٜ اخزطبف عجيخ ٍِ ثٞ٘د عجظ ٗاىفشاس ثٖب إىٜ حٞش ال ٝشإَب احذ د ٗىنْٔ الً جـ : 

 ُٝذخو اىٌٖ ٗاىحضُ عيٚ قيجٖب ٗىنٜ ال َُٝجُش عيٖٞب اىَشقخ فٜ حٞبرٖب . 

 ٗىزىل مبُ ٝقْع ثأُ ْٝظش ٍِ ث ٞذ إىٜ خجبئٖب ٗثأُ ٝق٘ه اىش ش فٖٞب .     

 : ما الذي سمعه عنترة أثناء جلوسه علً الربوة ؟ وما موقفه منه ؟ 8س 

عَع صٞحخ عبىٞخ مأّٖب ٕضَٝخ اىشعذ ٗسنٛ خٞالً رقجو ّح٘ دٝيبس " عيجظ " صيٌ خيشط إىيٌٖٞ فشعيبُ عيجظ اىيزِٝ ىيٌ جـ : 

 ٝزَنْ٘ا ٍِ صّذ ٕزا اىٖجً٘ اى ْٞف ىقيخ عذدٌٕ . 

  ٗىٌ رَش عبعخ حزٚ ثذئ٘ا فٜ رذٍٞش ثٞ٘د عجظ . ٗمبُ عْزشح فٜ ٕزٓ اىيحظخ اذٝذ االضطشاة فنيَب نساد       

ًٍ سف ٘ا حشٝزٔ .         اىْضٗه ىقزبه األعذا  ٍْ زٔ األََّفَخ ٗاىنجشٝب  عِ ٍغبعذح ق٘

 : ماذا فعل فرسان عبس لصد هجوم العدو ؟ 9س

خشط فشعبُ عجظ إىٜ اى٘ادٛ ىييذفب  عيِ نٕيٖيٌ ٗىنيِ ىقييزٌٖ فشيي٘ا فيٜ ٕضَٝيخ جيٞف" طٞي  " فزشاج ي٘ا إىيٜ فيٌ جـ : 

 .اى٘ادٛ حزٚ رشزز٘ا د ٗنصجحذ اىَ شمخ رذٗس ثِٞ اىجٞ٘د اىزٜ ٝذٍشٕب فشعبُ " طٞ  " نصْب  اىَ شمخ 

 

 



  

 

)عنترة بن شداد(تايلوس   

 ربٝي٘ط 4

 ربٝي٘ط

 للتواصل واتس 01156008819

 : ما الذي فعله فرسان طٌئ بأرض الحلة ؟ 11س

عيٚ اىحيخ فذٍشٗا ثجٞ٘د " عيجظ " ٗجَ ي٘ا األٍي٘اه ٗعيج٘ا اىْغيب  ألُ رىيل نعييٚ اّز يبس ٕجٌ فشعبُ " طٞ  " جـ : 

 ىي شة فٜ اىَ بسك د ٗىٌ ٝ َذ نٍبٌٍٖ فشعبُ عجظ ىقييزٌٖ ٗعيذً ٗجي٘د إال اى جيبئض ٗاىشيٞ٘" فيٜ " عيجظ " فقيذ خيشط

 جٞف عجظ ىقزبه " طٜ  " اىزٜ خذعزٌٖ ٕٗجَذ عيٚ اىحيخ ٍِ طشٝق لخش. 

 ٌل عنترة أثناء مشاهدته للمعركة ؟ : ماذا تخ11س

رخٞو نُ اىَ شمخ اقزشثذ ٍِ ثٞذ عجيخ ٗنّٖب نعٞشح فٜ ٝذ نحذ فشعبُ طٞ  د فيٌ ٝغزطٞع نُ ٝزَبىل ّفغٔ ّٗضه عيِ  جـ : 

 اىشث٘ح ٗارجٔ إىٜ فشعٔ ٗسمت عيٞٔ ٍزجٔ إىٜ اىَ شمخ . 

 : بَم  فوجئ عنترة وهو فً طرٌقه إلى الحلة ؟  12س

 ف٘ج  عْزشح ثأثٞٔ اذاد ٍقجالً ّح٘ٓ ٝق٘د ج٘ادٓ فٜ عْف ٝطيت ٍْٔ اىذفب  عِ اىقجٞيخ . جـ : 

 : لماذا وقف عنترة ولم ٌتجه نحو المعركة ؟13س

 ٗقف عْزشح ألّٔ سنٙ نثبٓ اذاد قبدٍبً ّح٘ٓ د فيٌ ٝشأ نُ ْٝضه إال ث ذ نُ ٝطيت ٍْٔ رىل اذاد ّفغٔ .جـ : 

 : ما الذي طلبه شداد من عنترة ؟ وبماذا رّد علٌه عنترة ؟ 14س

طيت اذاد ٍِ عْزشح نُ ْٝ ش قٍ٘ٔ ْٗٝقزٌٕ ٍِ اى بس د فشّد عيٞٔ ثبُ اى بس نُ ٝطيت اىحش ٍِ اى جذ اىْ يش د فيبىحش جـ : 

 ٕ٘ اىزٛ ْٝ ش األحشاس ٗاى جٞذ ٗىٞظ اى نظ. 

 : بماذا وصف شداد الحرٌة ؟ 15س

ٕجذ اىحشٝخ مبّذ مقط خ ىحٌ ريقٜ ىنيت جبئع د نٍب اىحش فٖي٘ جـ :  ُٗ ٗصفٖب ثأّٖب ال رُٖت د إَّب ْٝزضعٖب ٍِ نسادٕب د فإُ 

 اىزٛ ْٝزضعٖب ٕٗزا ٕ٘ اىًٞ٘ اىزٛ ٝغزطٞع عْزشح اّزضا  حشٝزٔ 

 : بم اعترف شداد لعنترة بعد الحوار بٌنهما ؟ وما أثر ذلك فً نفس عنترة ؟  16س

اد ثجْ٘رٔ ى ْزشح د ٗنصش رىل فٜ ّفظ عْزشح نُ عْزشح رحَظ ٗجيشٙ ٝقبريو ثنيو ق٘رئ حزيٚ ٝحقيق اىْ يش اعزشف اذجـ : 

  ىقٍ٘ٔ .

 : ماذا طلب عنترة من شداد ؟ وبماذا رّد علٌه شداد ؟ 17س

طيت ٍْٔ نُ ٝق٘ه ىٔ ٝب ثِ اذاد ٗى٘ ٍشح ٗاحذح د فشد عيٞئ ايذاد ثيأُ االعيٌ ال ٝ ْيٜ عيِ اىشجيو إرا ميبُ فيٜ ّفغئ جـ : 

 صٌ قبه ىٔ إّل عْزشح ثِ اذاد د ٗاى جذ ٕ٘ ٍِ ٝق٘ه ىل غٞش رىل .      عجذاً . 

 : ماذا فعل عنترة بعد ما نال حرٌته واسم أبٌة ؟ 18س

 قبه ى٘اىذٓ : اىحق ثٜ ٝب نثٜ ٗقبرو ثجبّجٜ د ٗنعش  ىيَٞذاُ ٝقبرو نعذائٔ ٕٗ٘ ْٝشذ ا شاً ٝضٝذٓ حَبعبً ىقزبه عذٗٓ جـ : 

 

 



  

 

)عنترة بن شداد(تايلوس   

 ربٝي٘ط 5

 ربٝي٘ط

 للتواصل واتس 01156008819

 : ما ملخص الحوار الذي دار بٌن شداد وعنترة ؟  19س

جــ : طيت اذاد ٍِ عْزشح نُ ٝزٕت ىيذفب  عِ قٍ٘ٔ د فشد عيٞٔ قبئالً : نٛ قً٘ ىٜ ؟ إٌّٖ حشٍّٜ٘ ٍِ حقٜ فيٜ اىحشٝيخ 

د فبى بس ْٝزظشٌٕ ىٞ جح٘ا نعشٛ عجٞذاً ٍضيٚ د فشد عيٞٔ اذاد د  ٕزا اىٖيشا  نٖٝيب اى يب  د فقيبه ىئ عْزيشح اثيِ اىحيش ٕي٘ 

 إال قبه ىٔ : دافع عِ ٍْبصه نثٞل ٗنعَبٍل ٝب ثِ اذاد .  اىزٛ ٝذافع عِ األحشاس فَب مبُ ٍِ اذاد

 : ما المقصود بالعبارات اآلتٌة ؟  21.س

 " فلست أحسن إال الحلب وال شأن لي بالضرب والكّر ".  – 1           

 " الحر ال يعرف الشماتة إنه يشترى نفسه في مثل هذا  اليوم يا عنترة " .  – 2           

 . " ضـرب عليها الحجــاب "  – 3           

 نّٔ ال ٝجٞذ إال نعَبه اى جٞذ ٗال ٝغزطٞع نُ ٝحبسة ٗٝقبرو مبألحشاس  - جـ :  1

 نُ اىحش مشٌٝ اىْفظ عضٝض ال ٝقجو اىزه ٗخبصخ عْذٍب ٝجذ اى ذٗ ٝحزو نسضٔ ٗٝزه قٍ٘ٔ .  - 2     

 ىـٌ ر ـذ رظٖــش عيـٚ اىشجبه - 3     

 على الفصل السادس تدريبات

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

 

 ( )              نٗقذ عْزشح فٚ اىحيخ ّبس اىشحْب  ٍْز عبد إىٖٞب .1

 ( )      خشجذ عجظ ث حجخ اىَيل صٕٞش ى ضٗ ٕ٘اصُ .2

 ( )    ٍ ٌٖعْذٍب سنٙ عْزشح اىفشعبُ ٝخشجُ٘ ىيقزبه نعش  ثبىخشٗط  .3

 ( )    .مبُ ٝخشط مو ًٝ٘ ٝج٘ه فٚ اى حشا  ىٞفشط عِ ّفغٔ مشثزٖب .4

 ( )      0 ىٌ ٝغزطع عْزشح سؤٝخ عجيخ ألّٖب رنشٓ ىقب ٓ .5

 ( )      مبّذ عجيخ رخشط ٍع نرشاثٖب  إىٚ ٍ٘سد اىَب  ..  .6

 ( )   . ىٌ ٝجق فٜ اىحٜ إال طبئفخ قييٞيخ ٍِ اىفشعبُ ثقٞبدح ٍبىل ثِ قشاد .7

 ( )      عَبسح ثِ صٝبد ٍِ نمشً عجظ ٗناشفٌٖ ّغجب.  .8

 ( )      ٍْع ٍبىل ثِ قشاد اثْزٔ ٍِ اىخشٗط ىضٝبسح نرشاثٖب .  .9

 ( )  .خطشد ثفنش عْزشح فنشح ٍجّْ٘خ رز يق ثبخزطبف عجيخ ٗاىزٕبة ثٖب ث ٞذا  .10

 ( )     .ىٌ ٝقٌ عْزشح ثزْفٞز فنشرٔ ٗاخزطبف عجيخ خ٘فب ٍِ اذاد .11

 ( )     .  عجظ اىضجبد ٗصذ غبسح اىطبئِٞٞاعزطب  فشعبُ  .12



  

 

)عنترة بن شداد(تايلوس   

 ربٝي٘ط 6

 ربٝي٘ط

 للتواصل واتس 01156008819

 ( )  ٍب مبُ عْزشح ىٞخطف عجيخ حزٚ ال ٝغجت ىٖب اىٌٖ نٗ اى بس عيٚ اشفٖب   .13

 ( )  .رحشمذ ّفظ عْزشح إىٚ اىقزبه ٍشاسا ٌٕٗ نُ ٖٝجط ٍِ اىشث٘ح ىنٚ ْٝ ش قٍ٘ٔ .14

 ( )حزٚ صـبسد سحـٚ اىَ ـشمخ رذٗس ثٞـِ حطـبً اىجٞـ٘د اىَقـ٘ضـخ فشعبُ عجظ ٗرفيذ األٍش ٍِ نٝذٛ .15

 ( )   األٍش اىزٛ دفع عْزشح إىٚ  ٝقشس نُ ْٝ ش قٍ٘ٔ ٕ٘ خ٘فٔ عيٚ عجيخ. .16

 ( )   .نعش  عْزشح إىٚ ريجٞخ طيت عٞذٓ اذاد ّٗضه إىٚ ٍٞذاِّ اىَ شمخ  .17

 ( )     .ال رْبه اىحشٝخ إال عيٚ جغش ٍِ اىَزبعت ٗاىَ بّبح   .18

 (        )      .اى ج٘دٝخ اىحقٞقٞخ ٕٚ عج٘دٝخ اإلّغبُ ىْفغٔ .19

 ( )     .ّضه عْزشح إىٚ اىقزبه ث ذ نُ ٕذدٓ اذاد ثقزئ إُ ىٌ ٝف و .20

 ( https://dardery.site/archives/2432ىيزذسٝت اإلىنزشّٜٗ ٗاىزأمذ ٍِ اإلجبثبد اض ط عيٚ اىشاثط    ) 

  تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : ׄ 

 ٍْز عبد " عْزشح " إىٚ اىحيخ ىٌ َٝش ًٝ٘ ث ٞش قزبه ثْٞٔ ٗثِٞ : -1

 عمرو بن مالك .ׄ                  شدادׄ                            بنً قراد   ׄ   بنً زٌاد                 ׄ  

 " عجظ ىقزبه قجٞيخ :خشجذ قجٞيخ  -2

ً  بكر ׄ   هوازن                                      ׄ   طًء                                 ׄ    ذبٌان . 

 رشك اىَيل " صٕٞش حبٍٞخ قيٞيخ ىحَبٝخ اىقجٞيخ عيٚ سنعٖب : -3

 عنترة بن شداد .ׄ               عمارة بن زٌادׄ   شداد بن قراد               ׄ   مالك بن قراد             ׄ  

 سنٙ " عْزشح " جٞف عجظ  ٕٗ٘ خبسط ىيقزبه فأحظ ثـــ : -4

 لٌس شٌئا مما سبق . ׄ                الخوف من القتالׄ   حقارة شأنه       ׄ   التحرق للقتال          ׄ  

 ر جش " عْزشح عيٚ اىجقب  ث ٞش قزبه ثـ : -5

 قربه من شداد   ׄ              التجول فً الشعابׄ   التشفً فً قومه           ׄ   لقاء " عبلة             ׄ    

 مبُ " عْزشح " ميَب نحظ ثبى ٞق : -6

 ٌذهب إلى عبلةׄ   ٌبكً عند أمه . ׄ   ٌخرج إلى الصحراء          ׄ   ٌنشد الشعر                  ׄ  

 ىٌ ٝش " عْزشح " " عجيخ " ٍْز عبد إىٚ اىحيخ ألّٖب : -7
 ذهبت إلى هوازنׄ   كرهت لقاء " عنترة " ׄ   ضرب أبوها علٌها الحجاب  ׄ   فرحت بخطبتها لعمارة      ׄ  

 مو ٍَب ٝيٜ ٍِ صفبد " عَبسح " ٍبعذا : -8

أقوى بنً عبس ׄ           أشرفهم نسبا ׄ   أجمل بنً عبس           ׄ   أجود بنً عبس                   ׄ  

 ميَب رخٞو ص٘سح " عجيخ " إىٚ ج٘اس " عَبسح " ٝش ش ثـ :مبُ " عْزشح "  -9 .

ً  غرور " عمارة " وقسوته ׄ   لهٌب قلبه هو           ׄ   كراهٌتها له           ׄ    رغبة فً قتل عمارة . 

 ٕضٍذ حبٍٞخ ثْٜ عجظ ثغجت : -10

 ضعف رجال الحامٌةׄ   تأخر الحامٌة فً الرد . ׄ   قلة عدد الحامٌة          ׄ   قوة جٌش طًء           ׄ  
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)عنترة بن شداد(تايلوس   

 ربٝي٘ط 7

 ربٝي٘ط

 للتواصل واتس 01156008819

 اىغجت اىزٛ ٍْع " عْزشح " نُ ٝغبّذ حبٍٞخ عجظ ٕ٘ : -11

 خوفه من الطائٌٌنׄ    عدم استنجادهم به .  ׄ   بعده عنهم              ׄ   حنقه علٌهم            ׄ  

 إىٞٔ  ثغجت :قشس " عْزشح " نُ ْٝضه ىٞذفع اى بسح عِ عجظ قجو ٍجٜ  " اذاد "  -12

 حبه لقومهׄ   خوقه على " عبلة " .  ׄ   خوفه على أمه             ׄ   حبه ألبٌه                  ׄ  

 قبه " اذاد " ىـ " عْزشح " : " إُ اى بس ْٝزظشّب ... " اى بس اىَق ٘د ٕ٘ : -13

 القتلׄ     السرقة . ׄ   الرق                          ׄ   الهزٌمة                       ׄ  

 ٕ٘ : اىزٛ ٍْع عْزشح ٍِ اخزطبف عجيخ -14

 خوفه من مالك.ׄ      .خوفه من شدادׄ                  خوفه على عبلةׄ             خوفه من القتلׄ  

 : ٕذد اذاد عْزشح ثبىقزو  فنبُ سد ف و عْزشح -15

 لم ٌبال وطلب منه أن ٌفعل ׄ   . للمٌدانخاف منه ونزل ׄ        هرب من أمامهׄ          دافع عن نفسهׄ  

 

 ( https://dardery.site/archives/2432ىيزذسٝت اإلىنزشّٜٗ ٗاىزأمذ ٍِ اإلجبثبد اض ط عيٚ اىشاثط    ) 

 ج: من القائل:

 (  )      نٍب ٝخضٝل نُ رشٙ ّغب ك رغجٚ؟ -1

 (  )      إُ اىحش ٕ٘ اىزٛ ٝغْذ األحشاس.  -2

 (  )      فبعيٌ نُ اىحشٝخ ال رٕ٘ت عطب .  -3

 (  )       حغجل نٖٝب األحَق ال نً ىل.  -4

 ( site/archives/2432https://dardery.ىيزذسٝت اإلىنزشّٜٗ ٗاىزأمذ ٍِ اإلجبثبد اض ط عيٚ اىشاثط    ) 

 

  أجب عما ٌلً:ׄ 

 ـ ىَبرا ىٌ ٝغزطع عْزشح ىقب  عجيخ ث ذ سحٞو جٞف عجظ ىقزبه طٞ  ؟ 1

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

 

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

 

 ـ ىٌ نصش عْزشح عيٚ عذً اىخشٗط ٍع اىفشعبُ ىقزبه طٞ  ؟ ٍٗب ٍشبعشٓ حْٞئز ؟ 2

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

 

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

 

 ٍب اىزٛ ف ئ عْزشح عْذٍب سجع إىٚ اىحيخ ث ذ عَبعخ ثخطجخ عجيخ ؟  -3

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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)عنترة بن شداد(تايلوس   

 ربٝي٘ط 8

 ربٝي٘ط

 للتواصل واتس 01156008819

 فٜ نٛ اٜ  فّنش عْزشح ؟ ٗىَبرا الً ّفغٔ عيٜ رفنٞشٓ ؟ -4

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

 

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

 ثَبرا ٗصف اذاد اىحشٝخ ؟ -5

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

 

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

 ( https://dardery.site/archives/2432ىيزذسٝت اإلىنزشّٜٗ ٗاىزأمذ ٍِ اإلجبثبد اض ط عيٚ اىشاثط    ) 
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