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 & ملخص الفصل

  ٌتحدث هذا الفصل عن استمرار القتال بٌن عبس وطٌئ، وما فعله الطائٌـون  فً دٌار عبس ، فقد

 ٌحملن األطفال وٌهربن .حطموا أعمدة البٌوت ، وقطعوا حبالها ، مما جعل النسـاء 

. ًوفً هذه األثناء أقبل عنترة نحو الشعب ورأى بٌـت مالك بن قراد وراء المعمعة خالٌاً مهدما 

 ودخل فً صفوف العدو الذي أقبـل بعضهم على سلب البٌوت ، واتجه بعضهم اآلخر إلى مطاردة

 النساء ألخذهـن لٌكـــن لهــــم إمــاء . 

لهجٌن عنترة . وأخذ ٌتغنى ببعض أبٌات من شعره  الحماسً ، ونزل على وصاح عنترة : أنا ا

 المقاتلٌن الذٌن تساقطوا واحداً بعد اآلخر . 

 ًوأقبل الطائٌون على عنترة جماعات ، ولكن عنترة هوى على الفرسان ٌطعن وٌضرب ، ودب األمل ف

 فرسان عبس حٌن سمعوا صٌحة عنترة ، فأقبلوا نحوه  سراعاً ، ولم ٌستطع العدو أن ٌثبت أمامهم . 

لم ٌجدها . وطارد فرسان عبس العدو بقٌادة عنترة الذي اتجه نحو وادي الجواء بحثاً عن   عبلة ف 

 وفً جرف أقصى الشعب لمح نسوة ، فسألهن : هل فٌكن أحد من آل شداد فأجابته مروة ، ومن

 الحدٌث عرف أن عبلة أخذت سبٌة .

 وسار ٌتبع الطائٌٌن ، فوجد فً طرٌقه عجوزاً ، فسألها عما بها ؟  فأجابتـه بضحكة ، وتبٌن له أنها

فً زي امرأة ؛ لٌتبع عبلة وٌعرف أخبارها ، وقص لعنترة لٌست امرأة وإنما هً شٌبوب الذي  تخفى 

 كٌف أسرت عبلة، وأنها اآلن عند ماء الربابٌة .

 وأسرع عنترة وشٌبوب حتى وصال إلى الفرسان الثالثة الذٌن اختطفوها ، فقتل عنترة أحدهم ، وفر

 اآلخران بعد أن أصابتهمـا الجــراح . 

 وخلص عنترة عبلة وعاد بها إلى حلة عبس ، حٌث كانت الفرحة الشاملـة  بانتصار عبس وتخلٌص

 عبلة 

 قضت عبس أٌاماً فً عٌد متصل ابتهاجاً بذلك ، واعتبرت القبٌلة نجاة عبلة إحدى العجائب التً جرت

 المقادٌـــر وبتدبٌرهــا .
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 ربٔيُط 3

 ربٔيُط

 للتواصل واتس 01156008819

 : ما الذي فعله فرسان قبٌلة طٌئ بقبٌلة عبس ؟  1س

 جـ  : حطمُا أعمذرٍب َقطعُا حجبىٍب ممب أوٍم داعُا اىىغبء َاألغفبه رحذ حُافش َعىبثل اىخٕو . 

 : ما أول شًء فعله عنترة عندما وصل الحلة ؟  2س

 جـ  : عىذمب أقجو عىزشح وحُ اىِحيَّخ )مىبصه اىقجٕيخ( مبن أَه ٌمً أن ٔشِ ثٕذ مبىل ثه قشاد . 

 : كٌف وجد عنترة بٌت مالك بن قراد ؟  3س

 جـ  :  َجذي خبىٕبً مٍذمبً َقذ ثعثش أثبثً َمضقذ جُاوجً . 

 : ما الذي فعله فرسان طٌئ عندما أحسوا رٌح النصر ؟  4س

جـ  : عىذمب أحظ فشعبن غٕئ سٔح اىىصش ٌذءَا عه اىقزبه َأقجو ثععٍم  عيّ عليت اىجٕلُد مله ملو ملب ثٍلب مله عل   

مب غبسد ثععٍم مه الر ثبىفشاس مه وغبء َأغفبه ٔشٔذَن أن ٔأخزٌَم أعشِ َقذ مبن أمجش ٌمٍم أن ٔأخزَا اىىغلبء َمبه م

 ىٕنه ىٍم إمبء . 

 : ما هو أكبر زهو )فخر( لالنتصار عند فرسان طٌئ ؟  5س

 جـ : ٌُ أن ٔأخزَا اىىغبء ىٕنه ىٍم إمبء . 

 وهم ٌسلبون الحلة وٌأخذون النساء ؟  : ما الذي قاله عنترة عندما رأى فرسان طٌئ 6س

 جـ : صب  ثأعيّ صُرً قبئ ً : أوب اىٍجٕه عىزشح ثم سا  ٔىشذ ثعط أثٕبد اىشعش . 

 : أظهر عنترة من الجرأة والشجاعة واالستبسال فً محاربة فرسان طٌئ  وضح .  7س

فنلبن ٔعلشة اىعلذَ حٕىلبً ثغلٕفً اىلزْ فلٓ جـ : حٕث إوً اوذفع وحُ مقبريٓ غٕئ فٓ حىل  مأولً صلخشح رىحلذس مله اىججلو  

 ٔمٕىً َٔطعىً  حٕىبً ثشمحً اىزْ فٓ ٔغبسي .

 : كان لصٌحة عنترة أثر كبٌر فً فرسان عبس . وضح ذلك .  8س

جـ : أثش اىصٕحخ : ٌُ أن فشعبن عجظ اىزٔه قذ فشَا مه أسض اىمعشمخ ساحُا ٔقجيُن رجبي عىزشح َٔشزشمُن معلً حزلّ 

 عبن غٕـئ اىزٔه َىُا ٌبسثٕه . أوضىُا اىٍضٔمخ ثفش

 : ماذا طلب عنترة من فرسان عبس ؟  9س

 جـ : وبدِ عىزشح فٓ فشعبن عجظ أن ٔطبسدَا اىعذَ ثم سا  ٔجحث عه عجيخ . 

 : َمن النسوة أبلغت عنترة باختطاف عبلة ؟  11س

 جـ : اىزٓ أثيغذ عىزشح مشَح ثىذ شذاد . 

 إلى قبٌلة طٌئ ؟  : ما الذي سمعه عنترة وهو فً طرٌقه 11س

 جـ : عمع صشخخ عه ٔغبسي مصشخخ اىمغزغٕث . 
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 ربٔيُط

 للتواصل واتس 01156008819

 : لماذا تزٌا شٌبوب بزي النساء ؟  12س

 جـ : حزّ ٔغزطٕع مزبثعخ عجيخ ثعذ أن َقعذ فٓ ٔذْ فشعبن غٕئ َٔغبعذ عىزشح فٓ اىعثُس عيّ عجيخ . 

 : كٌف استطاع عنترة تخلٌص عبلة ؟  13س

حٕث إوً عىذمب َصو إىّ )ثئش اىشثبثٕخ( َجذ ث ثخ مه فشعبن غٕلئ َمعٍلم عجيلخ َ لو جـ : اعزطبع عىزشح رخيٕص عجيخ 

 ٔقبَمٍم حزّ قزو َاحذاً مىٍم َفش االثىبن .

 : ما الذي فعلته القبٌلة "عبس" بعد عودة عبلة ؟  14س

 جـ :  ساحذ رقٕم االحزفبالد فشحخ ثشجُع عجيخ . 

 على الفصل السابع تدريبات

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

 ( )            َصو عىزشح اىمٕذان ثعذ أن اوزٍّ اىقزبه َفش فشعبن عجظ. .1

 ( )   أقجـو عىزـشح وحـُ اىشعت فنبن أَه ٌمـً أن ٔـشِ ثٕذ مـبىل ثـه قـشاد .2

 ( )     َجذ عىزشح ثٕذ عجيخ قبئمب ىم رصو إىًٕ غبسح اىطبئٕٕه . .3

 ( )0 مبد اىطبئٕٕه ٔقعُن عيّ مو مقبَمخ ، فيم ٔجقّ إىّ فئخ قيٕيخ مه مٍُه عجظ رحبَه أن رثجذ أمبمٍم .4

 ( )     0 أحظ اىطبئُٕن سٔب  اىىصش فأقجيُا عيّ عيت اىجُٕد .5

 ( ) مبن عجٓ اىىغبء  َجعيٍم إمبء جشٔمخ َعبس ال ٔشظبي اىمجزمع اىعشثٓ فٓ اىجبٌيٕخ  . .6

 ( ) ..اىمقبريٕـه مه فـشعبن غٕـّء مأوـً صخـشح رزٍذِ مـه قمخ اىججوعيـّ عىزشح أٌـُِ  .7

 ( ) اعزطبع عىزشح أن ٔىفز ثفشعً مه اىصفُف اىمز صقخ َصشع فٓ رىل فشعٕه .  .8

عطف اىطبئُٕن أعىخ خُٕىٍم َرُجٍُا ىعىزشح مشح أخشِ فنبن اىصف فٓ ٌزي اىمشح أمثش قُح  .9

 ( )            َص ثخ. 

صُد عىزشح َسأَي ٔحصذ اىعذَ حصذا فعبدد ىٍم اىجشأح َأقجيُا عيّ قزبه عمع فشعبن عجظ  .10

 ( )            اىطبئٕٕه.   

 ( )   ..الر فشعبن غٕئ ثبىفشاس ربسمٕه مب قذ جمعُي مه األمُاه َاىغجبٔب  .11

 ( )       أمش عىزشح فشعبن عجظ ثبىجحث عه عجيخ. .12

 ( )  عىذ اىجشف اىصخشْ.  و عىزشح ٔجحث عه عجيخ حزّ َجذٌب فٓ أقصّ اىُادْ .13

 (       أَه مه سأِ عىزشح مه وغبء آه قشاد مبوذ عمٕخ صَجخ شذاد َاىزٓ أخجشرً ثبخزطبف عجيخ.) .14

 (       عىذمب مبن عىزشح ٔىطي  ثفشعً ثحثب عه عجيخ عمع صُد فبسط ٔىبدًٔ فزُقف ىٕشِ مب األمش.) .15
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 ربٔيُط 5

 ربٔيُط

 للتواصل واتس 01156008819

 ( عىزشح عيًٕ.)اعزطبع شٕجُة أن ٔخذع اىخبغفٕه ىٕصحت عجيخ حزّ ٔعشف منبوٍب َٔذه  .16

 ( )  َاعزطبع قزو اىخبغفٕه اىث ثخ َاىعُدح ثعجيخ.  مبء اىشثبثٕخَصو عىزشح إىّ  .17

 ( رعشفذ عجيخ عيّ شٕجُة عىذمب دخو عيٍٕب اىخجبء َأخجشٌب ثأوً عٕزٌت ىٕأرٓ ثعىزشح .) .18

 ( )   امزضجذ فشحخ اىىصش ثبىحضن عيّ اىفشعبن اىزٔه قزيُ ىذِ قجٕيخ عجظ. .19

 ( )   مبوذ أمجش فجٕعخ مىٕذ ثٍب اىقجٕيخ ٌٓ مقزو شذاد فٓ اىمعشمخ.        .20

 ( https://dardery.site/archives/2550 ىيزذسٔت اإلىنزشَوٓ َاىزأمذ مه اإلجبثبد اظغػ عيّ اىشاثػ    ) 

  تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : ׄ 

 أقجو " عىزشح " إىّ اىشعت فنبن أمجش ٌمً :  -1

 أن ٌرى بٌت شداد .ׄ           أن ٌرى شٌبوبׄ   أن ٌرى بٌت مالك        ׄ   أن ٌحمً أمه              ׄ    

 ٌذأ فشعبن " غٓء "  عه اىقزبه ثغجت : -2

 أحسوا بعودة جٌش عبس     ׄ      أحسوا بمجًء عنترة              ׄ   

 أحسوا رٌح النصر .ׄ           اإلعٌاء الشدٌدأصابهم ׄ  

 أمجش صٌُ ى وزصبس عىذ قجبئو اىعشة ٌُ : -3

 كثرة قتلى العدو ׄ                سلب األموالׄ   سبً النساء            ׄ   هزٌمة الفرسان            ׄ   

 عمع فشعبن " غٓء " اىزٔه مبوُا ٔغيجُن ثىٓ عجظ صٕحخ " عىزشح " فـ : -4

        لمواجهتهوثبوا إلى أفراسهم ׄ          خافوا وفروا       ׄ   

 .طاردوا النساءׄ           لم ٌهتموا وظلوا فً سلب الخٌامׄ  

 : ثعذ فشاس اىطبئٕٕه أمش عىزشح فشعبن عجظ ثـــ -5

 .زهٌرإبالغ الملك ׄ           البحث عن عبلةׄ           مطاردة الفارٌنׄ         مهاجمة قبٌلة طئׄ   

 دة األمو فٓ قيُة فشعبن " عجظ " ثغجت :  -6

 عودة الملك " زهٌر "  ׄ     رأوا فرسان " طًء" ٌهربون     ׄ  

 مقتل  زعٌم الطائٌٌنׄ       سمعوا صٌحة " عنترة " . ׄ  

 أَه منبن قصذي " عىزشح " ثعذ فشاس اىطبئٕٕه  ٌُ : -7

 بٌت أمهׄ    الوادي الفسٌح . ׄ   وادي الجواء              ׄ   مكان العٌد السنوي              ׄ  

 أَه مه ىقًٕ " عىزشح " مب آه قشاد  مبن : -8

 شدادׄ     مروة ׄ   عبلة                            ׄ   سمٌة                                    ׄ   

 سجح " عىزشح " أن ٔنُن صبحت اىصشخخ :  -9

 األولى والثانٌةׄ   .  صٌحة عبلةׄ   سبٌة من أي قبٌلة          ׄ   أحد عجائز بنً عبس           ׄ  

 مبن " شٕجُة " أثىبء اىقزبه : -10

 ٌبحث عن عبلةׄ    ٌشارك فً القتال . ׄ   ٌراقب القتال         ׄ   ٌحرس النساء                ׄ  

https://dardery.site/archives/2550
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 ربٔيُط 6

 ربٔيُط

 للتواصل واتس 01156008819

 فٓ قزبه اىطبئٕٕه ٌُ :اىزْ مىع " شٕجُة أن ٔشبسك " عىزشح "  -11

 كرهه لبنً عبسׄ   خوفه على " عنترة " . ׄ   خوفه على النساء         ׄ   خوفه على نفسه        ׄ  

 مبن عذد خبغفٓ " عجيخ " : -12

 خمسة فرسان .ׄ   أربعة فرسان                    ׄ   ثالثة فرسان                 ׄ     فارسٌنׄ  

 " شٕجُة " َىم ٔقٕذَي ألوٍم  ىُي :أغي  اىخبغفُن عشا   -13

 امرأة عجوز ׄ                رجل عجوزׄ   خائفا منهم               ׄ   موالٌا لهم                   ׄ  

 مبوذ أمجش فجٕعخ ىجىٓ عجظ ٌٓ : -14

 فقدهم لعبلة ׄ        مقتل فرسانهمׄ   اضطرارهم لعنترة        ׄ   هزٌمتهم من جٌش ضعٌف    ׄ  

 مبن شعُس قجٕيخ  عجظ قجو عُدح عىزشح ثعجيخ : -15

 الكراهٌة لعنترةׄ     الفرح والحزن .ׄ   الحزن                    ׄ   الفرح                     ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2550 ىيزذسٔت اإلىنزشَوٓ َاىزأمذ مه اإلجبثبد اظغػ عيّ اىشاثػ    ) 

 ج: من القائل:

 (  )       ٌو فٕنه أحذ مه آه شذاد؟ -1

 (  )         ىقذ أخزَا عجيخ. -2

 (  )        أثل شش أٔزٍب اىمشأح؟ -3

 (  )        عُف أعذَ أمبمل.  -4

 ( https://dardery.site/archives/2550 ىيزذسٔت اإلىنزشَوٓ َاىزأمذ مه اإلجبثبد اظغػ عيّ اىشاثػ    ) 

  أجب عما ٌلً:ׄ 

 ـ ىخصٓ دَس شٕجُة فٓ إوقبر عجيخ . 1

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

 

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

 

 مٕف  فش عىزشح ثعجيخ ؟َمب أثش ٌزا االوزصبس عيّ قجٕيخ عجظ عىذمب عبدعىزشح ثعجيخ ؟ -2

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

 

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

 

 مب اىزْ فعيً ثعط فشعبن غٕئ عىذمب أحغُا سٔح اىىصش معٍم ؟  -3

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

 

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

 ربٔيُط 7

 ربٔيُط

 للتواصل واتس 01156008819

 ارمش ثعط اىعبداد اىزٓ مبوذ رضٌُ ثٍب قجٕيخ غٕئ فٓ معبسمٍب. -4

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

 

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

 مبن ىصٕحخ عىزشح أثش مجٕش فٓ فشعبن عجظ . َظح رىل .  -5

 

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

 

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

 ( https://dardery.site/archives/2550 ىيزذسٔت اإلىنزشَوٓ َاىزأمذ مه اإلجبثبد اظغػ عيّ اىشاثػ    ) 
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