
 0202/0202الثانوي  األولالصف                        الفصل الدراسي األول                                  صة عنترة بن شداد تايلوس قراءة في ق

                                       

 

 

 

 
 

  
  

  قراءة          

           فــــــــٟ      

       ػٕزوح ثٓ ّلاك لٖخ
 
         

 
 

                                           
 
 
 
 
 

 ئػـــــــــــــــلاك                                              

 

 أؽّل كهك٠و٤ٍٞزبم/ ا     
                                        ٓٔٔ٘ٙٓٓ11ٔ0 - ٓٔٔ٘3ٖٖ٘ٓ٘ٓ 

 

 ( https://dardery.site  ِٛلغ أؽّل كهك٠وٞ ٌٍزله٠جبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ  )            

 

 

 
              
 اسم الطالب/   

 

 

 

 

 

ٕٕٓٔ 

https://dardery.site/


 

   0202/0202الثانوي  األولالصف             الفصل الدراسي األول                 عنترة بن شدادتايلوس قراءة في قصة 

     تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - 01157335050  

 توطئة:
 

د هلل خالق األلسن واللؽات، جاعل األلفاظ للمعانً بحسب ما تقتضٌه حكمه البالؽات، الذي الحم   

علم آدم األسماء كلها ؛فؤبان بذلك عن شرؾ اللؽة وفضلها ، والصالة والسالم على سٌدنا محمد 

 أفصح الخلق لسانا وأعربهم بٌانا ،وعلى أهله وصحبه أفضل الصالة والتسلٌم .

 ثم أما بعد.  

 /زايئ امطالب أ خواين املدرسنيأ غ

 أ كدم ممك هذا امؼمل اذلي ال أ خفي ػليمك أ هه كد أ خذ مين من اموكت واجلهد امكثري،   وكد   

ىل جمهودات   تذمت ما تذمت من وكت وهجد راضيا مغتبطا  يف سبيل أ ن أ كدم شيئا يضاف ا 

 جبارة كام هبا أ ساثذة أ فاضل خلدمة امطالب ومساػدهتم. 

ىل أ ن امفائدة املرجوة من هذا امؼمل من ثتحلق ما مل يلم امطامةغري أ ين      أ حة أ ن أ شري هنا ا 

وشاء موكؼا  حبل امتدريبات ، ويف سبيل ثلدمي  املساػة نلطامة نلتب ند من حصة اال جاابت مقت اب 

 مكرتوهيا وضؼت فيه هذه امتدريبات ػىل هفس امنسق من امرتثية ميمترن امطالب ػىل حلها ا  

جاابت ، حبيث يظهر يف هناية امتدرية درجة امطامة وامتب ند م  ن حصة ما يلدموهه من ا 

جاابت اخلطب  مصحوتة ابال جاتة امصحيحة.  واس تؼراض مال 

ال ادلخول نلموكع ابمضغط ػىل امراتط املوجود أ دانه نلتدرية واحلل   مفا ػليم أ هيا امطامة ا 

 وػىل هللا كصد امسبيل

 أ محد درديري                                              

 ( https://dardery.site  ٌٍزله٠ت ا٦ٌىزوٟٚٔ ىٚهٚا ِٛلغ أؽّل كهك٠وٞ ٌٍزله٠جبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ  ) 
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 & ملخص الفصل
 & عودة قافلة عبلة من قبٌلة هوازن إلى قومها عبس بعد أن حضرت عرس ابنة خالتها .  

 & كان عنترة ٌقود ناقة عبلة وٌتقدم الركب وٌحدو )ٌؽنً(لها فتطرب اإلبل إلنشاده . 
 ر عبس وكان عنترة ٌشرؾ على حراسة القافلة بنفسه . & القافلة تبلػ آخر مرحلة من مراحل السفر ، حٌث دٌا

 & عنترة ٌظهر اهتمامه الكبٌر بعبلة حٌث أعد لها شراب من اللبن وعبلة تبدى إعجابها بحدائه  الذي أنشده . 
الزواج  & كان عنترة سعٌداً بقٌامه بخدمة عبلة ؼٌر أنه كان ٌشعر بالحسرة ؛ ألنه لم ٌكن فً مستوى عبلة التً أحبها وٌرٌد

 منها وإن كان ٌرى فً قرارة نفسه أنه من سادات عبس  ؛ ألنه أشعرها وألنه فارسها المؽوار .
& عنترة ٌفكر فً نفسه وفً عبلة فقد وقؾ خلؾ شجٌرات ٌتؤمل وجهها وٌستمع إلى صوتها الذي ٌشبه ؼناء الطٌر وقد 

ٌعصر قلبه فؤٌن هو من عبلة التً ٌتنافس على التقرب  عاودته ذكرٌات أحالمه التً كان ٌكتمها فً صدره وأحس بحزن ألٌم
 منها سادة العرب .

& فتٌات عبس ٌطلبن من عنترة أن ٌنشدهن من شعره ولكنه رفض إال إذا رؼبت عبلة كما رفض أن ٌقدم الشراب الذي أعده 
 لؽٌرها فؤلحت الفتٌات على عبلة أن تدعوه لقول الشعر فدعته واستجاب . 

ؽنٌاً بقطع من شعره ظهر ما ٌنبئ عن حبه لعلبة فتصاٌحت الفتٌات أن ٌعاود ما قاله ولكنه نؤى )ابتعد( عنهن & عنترة ٌنشد مت
 بعد أن نظر إلى عبلة نظرة طوٌلة وهو صامت وهى تنظر إلٌه فً دهشة فقد كانت أول مرة تسمعه ٌنشد بهذه الحرارة 

ٌه بؤنه عبد عبلة وتكرر ذلك النشٌد على تلحٌن بنات عبس بؤكفهن & مروة ابنة عم عبلة تعرض بعنترة وتقول نشٌداً تسمٌه ف
 وتردٌدهن خلفها لهذا النشٌد . 

& عنترة ٌثب على جواده وٌنطلق به بٌن الكثبان وهوو ؼوارق فوً أحزانوه وشوجونه أموا فتٌوات عوبس فٌوذهبن إلوى حٌوث ضوربت 
                  إلى خٌمتها                                                                                                                   الخٌام وهن ٌرددن أناشٌد عنترة وٌعبثن بعبلة وهً تفر منهن ؼاضبة 

 صؾ الطبٌعة كما رآها الكاتب ؟  (1
 ِ زفولبخ ِبٓ اٌَبؾبة ا٤ثب١٘ وبْ اٌوث١غ ٠غطٟ عٛأبت اٌبٛاكٞ ٠ٚىَبٖٛ اٌؾْب١ِ ٚاٌي٘بو ٚاٌَبّبة ٕببف١خ ٨ ٠ْبٛثٙب ٍبٜٛ لطبغ

 ٚوبٔذ اٌٌّْ ر١ًّ ٔؾٛ اٌغوٚة ..

 أٌن وقؾ الركب ؟ ولمن كان ٌنشد الحادي ؟ و لماذا (2

  :ٚلف اٌووت ػٕل فُ اٌٛاكٞ ، ٚوبْ اٌؾبكٞ ٠ْٕل ٧ٌثً ؽزٝ ٠ؾضٙب ػٍٟ ا١ٌَو فٟ ْٔبٛ ٚؽ٠ٛ١خ عـ 

 من الحادي ؟ وبؤي شًء كان ٌنشد ؟   (3

  :هعً ٠مٛك ا٦ثً ٠ٚغٕٟ ٌٙب ؽزٝ ر١َو فٟ ْٔبٛ ٚوبْ ػٕزوح  ٠ْٕل ِمطٛػبد ِبٓ أٔغببَ اٌؾبوة اٌؾبكٜ ٘ٛ ػٕزوح ٚ اٌؾبكٞ ٘ٛ عـ

 ٚا١ٌَٕت ..

 من أٌن كانت القافلة قادمة ؟   (4

  . عـ : وبٔذ اٌمبفٍخ لبكِخ ِٓ لج١ٍخ ٘ٛاىْ ؽ١ش ػوً اثٕخ فبٌخ ػجٍخ 

 صؾ مالمح شخصٌة كل من )عنترة وعبلة( .   (5
  : ّبة أٍّو اٌٍْٛ ، لٛاِٗ ِضً لٛاَ اٌوِؼ ، مٚ هأً ِوفٛع ، ٕله ف١َؼ ، مهاػ١ٓ ِفز١ٌٛٓ .  حأ٨ًٚ : ٩ِِؼ ّق١ٖخ ػٕزوعـ : 

: ػ١ٕب٘ب ٍٛكاٚاْ فٟ أم١ٔٙب لوٛبْ ِٓ اٌن٘ت ، ٚ وبٔذ رٍجٌ صٛثبً ِؼٖفواً ، رٚغ ؽٛي هأٍٙب فّبهاً صب١ٔبً : ٩ِِؼ ّق١ٖخ ػجٍخ       

 . ِٓ اٌؾو٠و اٌّٖوٞ

 ا بلػ الركب )القافلة( فم الوادي ؟ ما الذي فعله عنترة عندم  (6
  . عـ : ١ٕ٠ـ ا٦ثً ٠ٕٚيي ػجٍخ ِٓ اٌٙٛكط اٌنٞ وبْ ػٍٝ ظٙو اٌجؼ١و 

 ما الذي قاله عنترة لعبلة عندما أناخ البعٌر الذي كان ٌحملها ؟   (7
  . عـ : لبي ػٕزوح ٌؼجٍخ : ِٕيٌي وو٠ُ ٠ب ػجٍخ 

  وضح مظاهر اهتمام عنترة بعبلة خالل رحلة القافلة .  (8
  : عـ : ِظب٘و ا٘زّبَ ػٕزوح ثؼجٍخ ف٩ي هؽٍخ اٌمبفٍخ 

 وبْ ٠مٛك اٌجؼ١و اٌنٞ رووجٗ ػجٍخ فٟ ٕله اٌمبفٍخ .  – ٔ

 ػٕلِب ًٕٚ ئٌٝ فُ اٌٛاكٞ أٔبؿ ٌٙب اٌجؼ١و لبئ٩ً ٌٙب: )ِٕيٌي وو٠ُ ٠ب ػجٍخ( .  – ٕ

 هِٝ ٍّّزٗ ) ّبٌٗ ( ػٍٝ اٌوًِ ٌزغٌٍ ػ١ٍٙب ػجٍخ .  – ٖ

 ب فٟ ّؼوٖ . وبْ ٠زغٕٝ ثٙ – ٗ

 وبْ ٠ؾٍت ٌٙب ٌجٕبً ِٓ إٌٛق ١ِٛ٠بً ٌزْوثٗ .  – ٘
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 بَم وصؾ الكاتب الهودج ؟وعالم ٌدل هذا الوصؾ ؟ (9

  :ٚ٘نا إٌٛف ٠لي ػٍٝ اٌزوف ٚاٌضواة ،ٛوؽذ ػ١ٍٗ ص١بة ٍِٛٔخ ِقططخ ِٓ ؽو٠و ٠جوق فٝ ٙٛة اٌٌّْعـ 

 )سوؾ أشكو هذا العبد اآلبق ألبى( (11

 ٌّٚبما لبٌٙب؟ ِٚب ِٛلف ػجٍخ؟ ِٓ لبئً اٌؼجبهح؟          

  :اٌمبئً ِوٚح ثٕذ ّلاك ثَجت ا٘زّبَ ػٕزوح اٌْل٠ل ثؼجٍخ ٚلل كافؼذ ػجٍخ ػٓ ػٕزوح ٚلبٌذ ٌّوٚح ئٔٗ اثٓ ىث١جخ اٌزٝ أهٙؼزه عـ 

 لماذا كانت مروة بنت شداد تؽٌر من عبلة ؟   (11

  ٌعـ : ٤ْ ػٕزوح وبْ ٠ٌٛٝ ػجٍخ ا٘زّبِبً أوضو ِٓ غ١و٘ب ِٓ فز١بد ػج . 

 ما الذي فعله عنترة عندما فرغ من إناخة اإلبل ؟   (12

 : فوق اٌؼج١ل ٚا٤رجبع ئٌٝ فوق .  – ٔعـ 

 أِو ثؼُٚٙ أْ ٠ن٘جٛا ٌَمب٠خ ا٦ثً ، ٚأِو آفو٠ٓ أْ  ٠م١ّٛا أفج١خ )ف١بَ( إٌَبة ثبٌموة ِٓ اٌّبة .  – ٕ          

 طؼبَ . أِو اٌجؼ٘ ا٢فو أْ ٠م١لٚا ا١ٌٕواْ ٦ػلاك اٌ – ٖ         

 أِب ػٕزوح فن٘ت ئٌٝ ٔبلخ ث١ٚبة ؽٍت ِٕٙب فٟ ئٔبة ، صُ  ٚٙؼٗ فٟ اٌظً فٛق ٕقوح ػب١ٌخ ١ٌجوك فٟ اٌٙٛاة ١ٌؼط١ٗ ٌؼجٍخ  – ٗ         

 لماذا دار عنترة بحصانه حول الوادي ؟ وعالم ٌدل ذلك ؟   (13

 ِ ب ٠قْبٖ عـ:  كاه ػٕزوح ثؾٖبٔٗ ؽٛي اٌٛاكٞ ١ٌطّئٓ أْ اٌّىبْ آِٓ ، ٚأْ ١ٌٌ ٕ٘بن 

 ــ   ٠لي مٌه ػٍٝ ؽنهٖ ٚؽ١طزٗ ٚفٛفٗ ػٍٝ ػجٍخ ٚاٌمبفٍخ .            

 ما سبب نظرة الحزن التً كانت تكسو وجه عنترة ؟   (14

  :٤ٚٔٗ ٨ ٠َزط١غ موو اٍّٙب أِبَ أؽل ٤ْ ِبٌه ثٓ لبواك  ،ٍجت ؽيْ ػٕزوح أٔٗ ٨ ٠ي٠ل فٟ ٔظو ػجٍخ ػٓ ِغوك ػجل ٌؼّٙب ّلاك عـ

غ ػجل ِضً ػٕزوح ئٌٝ اثٕزٗ اٌغ١ٍّخ اٌزٝ ٠زٕبفٌ ػٍٝ اٌزمبوة ِٕٙبب ٍببكح اٌْبجبْ ِبٓ وبواَ ا٤َٔببة وّبب أْ أفب٘بب ٨ ٠وٙٝ أْ ٠زطٍ

 ػّوا ٨ ٠وٙٝ أْ ٠ؼ١وٖ إٔؾبثٗ ثأْ ػٕزوح اٌؼجل ٠طّؼ أْ ٥ّ٠ ػ١ٕ١ٗ ِٓ أفزٗ اٌغ١ٍّخ . 

 كان ٌسٌطر علً عنترة أحساسان مختلفان وضحهما ؟   (15
 :جل فٟ ٔظو ػجٍخ ٚٔظو اٌغ١ّغ . ا٦ؽَبً ا٤ٚي أٔٗ ػ عـ 

 ا٦ؽَبً اٌضبٟٔ أٗ ثطً ػجٌ ٚؽبِٟ ك٠به٘ب ٚفبهٍٙب ا٤ٚي . -         

 لماذا كان عنترة ٌكتم فً نفسه ذكرٌات أحالمه ؟   (16

  . عـ : ٤ٔٗ ٨ ٠َزط١غ أْ ٠جٛػ ثؾجٗ ٌؼجٍخ اٌزٟ ٟ٘ اثٕخ ِبٌه ١ٍل اٌمج١ٍخ فٟ ؽ١ٓ أٔٗ ػجل ِٓ ػج١ل ّلاك 

 بنت شداد عنترة ؟ ولماذا ؟  بم لقبت مروة  (17

  . عـ : ٌمجزٗ ثأٔٗ ػجل ػجٍخ ؛ ٤ٔٗ وبْ ٠ٌٛٝ ػجٍخ ا٘زّبِبً أوضو ِٓ غ١و٘ب 

 }إن الؽٌرة لتؤكل قلوبهن كما قالت سمٌة منذ حٌن{ من القائل لهذه العبارة ؟ ولمن قالها ؟ (18

  . عـ : اٌمبئً :  ػجٍخ ، ٚلبٌزٙب ٌؼٕزوح 

 وصفها عنترة ؟ لماذا ذهبت عبلة إلى الحوض ؟وبمَ  (19

  : ٌزوٜ ٕٛهرٙب ػٍٝ ٕفؾخ اٌّببة ٌزٖبٍؼ ّبؼو٘ب اٌبنٜ اٙبطوة أصٕببة عو٠ٙبب ٕٚٚبفٙب ػٕزبوح ثأٔٙبب ػبواهح ٠بٔؼبخ أٚ ألؾٛأبخ عـ

 ثبٍّخ ٍمب٘ب إٌلٜ 

 لماذا قالت عبلة :)حسبك ٌا عنترة إنك تجرئهن علّى( ؟ (21

  :٠ملِٗ ٌؼجٍخ لبئ٩ ٘نا ّواثه ٠ب ١ٍلر٤ْٝ ػٕزوح للَ ٌٙب ٚػبة اٌٍجٓ ِٕٚغ ِٕٗ اٌفز١بد ٚإٔو ػٍٝ أْ عـ 

 ماذا طلبت الفتٌات من عنترة ؟ وما موقؾ عنترة منهن ؟   (21

  عـ : ٍٛجذ اٌفز١بد ِٓ ػٕزوح أْ ٠ْٕل اٌْؼو ٌٙٓ ئ٨ أٔٗ هف٘ لبئ٩ً : ثأٔٗ ٌٓ ٠مٛي ١ّئبً ؽزٝ رأمْ ٌٗ ١ٍلرٗ ػجٍخ 

 ما الذي ٌفعله عنترة عندما كان ٌنشد الشعر ؟  (22
 : ّضً ِٛالفٗ فٟ اٌمزبي ؽ١ٕبً ٚٛؼٕبرٗ فٟ اٌؼلٚ ؽ١ٕبً وبْ ٠ – ٔعـ 

 أٚ ٠ٖف فوٍٗ فٟ ِؼّؼخ اٌؾوة أٚ ٍمٛٛ ا٤ثطبي ٍِطق١ٓ ثبٌلَ .  – ٕ          

 صُ ثؼل مٌه ٠ٖف ِؾبٍٓ فزبرٗ ٚٔجً أف٩لٙب .  – ٖ          

 لماذا ذهبت عبلة إلى خبائها ؼاضبة ؟   (23

 ٖفمٓ ثؼل أْ عّؼزٙٓ ِوٚح ٚرؼبٌذ ٙؾىبرٙٓ ٚ٘ٓ ٠ؼجضٓ ثؼجٍخ .عـ : ٤ٔٙب هأد اٌفز١بد ٠ْٕلْ اٌْؼو ٠ٚ 
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 تدرٌبات

 ؼٌر الصحٌحة:أمام العبارة )×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة : ضع عالمة )أ
 )      (        ِغ ّوٚق اٌٌّْ الزوثذ اٌمبفٍخ ِٓ فُ اٌٛاكٜ .ٔ

 )      (    وبٔذ ا٦ثـــً ر١َو هافؼخ هةٍٚٙب ١ْٔطخ وأٔٙب رٖغٝ فٝ ؽّبٍخ ئٌٝ ٕٛد اٌؾبكٞ. .ٕ

 )      (      وبْ اٌفزٝ اٌؾبكٜ ١َ٠ــو فٝ فٍف  اٌمبفٍخ ١ٌؾش ا٦ثً ػٍٝ ا١ٌَو .ٖ

 )      (     ٌمبفٍخ ثأّؼبه ٠ّيط ف١ٙب ث١ٓ اٌغيي ٚاٌؾوةوبْ ػٕزوح ٠زغٕٝ فٟ ٘نٖ ا .ٗ

 )      (       وبْ اٌفزٝ اٌؾبكٞ مٚ لبِخ ِؼزلٌخ ٚمهاػ١ٓ ل١٠ٛٓ .٘

 )      (       ٠جلٚ  ِٓ ٩ِِؼ اٌفزٝ ا٤ٍّو ِظب٘و اٌفوػ ٚاٌَؼبكح .ٙ

 (      )     ثأبفخ اٌوٚاؽً اٌزٟ رؾًّ اٌياك ٚاٌق١بَ فٟ عبٔت اٌٛاكٞ.ثٕفَٗ  لبَ ػٕزوح  .3

 )      (     اٌزٟ وبْ اٌفزٝ ٠مٛك ثؼ١و٘ب ٟ٘ ِوٚح ثٕذ ّلاك ١ٍل لج١ٍخ ػجٌ بحاٌفزى .1

 )      (          وبٔذ اٌفزبح ِؼغجخ ثغٕبة اٌفزٝ .0

 )      (      رون ػٕزوح اٌفزبح فٟ اٌٙٛكط ٚأٍوع ٌَّبػلح إٌَبة ٚاٌجٕبد فٟ اٌمبفٍخ. .ٓٔ

  )      (       ٍخ ٘ٛاىْ. وبٔذ ػجٍخ ػبئلح ِٓ ػوً اثٕخ ػّٙب فٟ لج١ .ٔٔ

  )      (   " أ١ٌٌ ٘ٛ ػٕزوح اثٓ ىث١جخ اٌزٝ أهٙؼزه ؟ " لبئٍخ ٘نٖ اٌؼجبهح ٟ٘ ١ٍّخ ىٚعخ ّلاك .ٕٔ

 )      (       أٍوػذ اٌفز١بد ئٌٝ اٌؾٛٗ ٌُٚ ٠زجك ئ٨ ػجٍخ ٚثؼ٘ إٌَبة. .ٖٔ

 )      (       أِو ػٕزوح اٌؼج١ل ثَمب٠خ ا٦ثً ٚٙوة اٌق١بَ ٌٍَٕبة .ٗٔ

 )      (      ٕزوح ثا٠مبك إٌبه ٧ٌػلاك اٌطؼبَ.ٚؽٍت ا١ٌٕبق ٌزْوة إٌَبة.لبَ ػ .٘ٔ

 )      (      ٍمٝ ػٕزوح عٛاكٖ صُ كاه ثٗ ؽٛي اٌٛاكٞ ١ٌطّئٓ ػٍٝ أِٓ اٌمبفٍخ. .ٙٔ

 )      ( كاهاد فٟ ف١بي ػٕزوح ٚ٘ٛ ٠زأًِ ٚعٗ ػجٍخ ِٓ ٚهاة اٌْغ١واد أؽ٩َ ٍؼ١لح رجْو ثموة ا٨هرجبٛ ثٙب .3ٔ

 )      ( وح أْ ٥ّ٠ ٚػبة اٌٍجٓ وً ٠َٛ ٌزْوة ِٕٗ ػجٍخ ، لبٔؼب ثّب رىبفئٗ ثٗ ِٓ ٔظوارٙب ٚثَّبرٙبرؼٛك ػٕز .1ٔ

 )      (  اِزأ لٍت ػٕزوح ثبٌَؼبكح ٚ٘ٛ ٠ٕظو ئٌٝ ػجٍخ ث١ٓ اٌفز١بد ٠َٚزّغ ئٌٝ ٕٛرٙب ث١ٓ إٔٛارٙٓ .0ٔ

 (    )        وبْ ػٕزوح ٠وٜ فٟ ٔفَٗ أٔٗ ٨ ٠ي٠ل ػٓ وٛٔٗ ػجل ّلاك اثٓ لواك .ٕٓ

 )      (        اػزوف ٍبكح ػجٌ ثفًٚ ػٕزوح فٟ اٌلفبع ػُٕٙ .ٕٔ
 )      ( " اٌّمٖٛك ثمٌٛٗ "١ٍلرٟ" ٕ٘ب ػجٍخٓ"فّل ٠ل٠ٗ ٔؾٛ٘ب فٝ ٙواػخ ٚلبي ثبٍّب : ٤وْٛ فٝ فلِزه ٠ب ١ٍلرٝ  .ٕٕ

 (      ) "٨ أهٙٝ ثأْ أوْٛ ػجلا ٌٛاؽلح غ١ون ٌَذ أهٙٝ أْ رىْٛ ١ٍلرٝ ٍٛان" اٌّمٖٛكح ٕ٘ب ػجٍخ أ٠ٚب .ٖٕ

 (      )       ّوثذ اٌفز١بد ئٔبة اٌٍجٓ اٌنٞ أػلٖ ػٕزوح ٌؼجٍخ. -ٖ .ٕٗ

 ()           ٌُ ٠ٛافك ػٕزوح ػٍٝ ئْٔبك اٌْؼو ئ٨ ثؼل أْ أمٔذ ٌٗ ِوٚح ثٕذ ّلاك.  -ٗ .ٕ٘

 )      ( ػٕلِب وبْ ػٕزوح ٠ٖف ِؾبٍٓ فزبرٗ ٚٔجً ١ّّٙب ٚػٍٛ ؽَجٙب ارغٗ ئٌٝ ػجٍخ ثجٖوٖ وأٔٗ ٠قبٛجٙب .ٕٙ

 )      ( ٠ب ػٕزوح ئٔه رغوئٙٓ ػٍٝ" لبٌزٙب ػجخ ٌؼٕزوح ػٕلِب أٛبي إٌظو ئ١ٌٙب ثؼل أزٙبئٗ ِٓ ئْٔبك اٌْؼو "ؽَجه .3ٕ

 )      (  أفغود ١ٕؾخ ِٓ اٌفز١بد ٚألفؼٓ ٔؾٛ ػٕزوح ٠َزؼلْ ئْٔبكٖ ٌٚىٕٗ أفٍذ َِوػب ِٓ ث١ٕٙٓ .1ٕ

  )      (   غبثٙب اٌْل٠ل ثؼجٍخ" أٌَذ ٠ب ػجٍخ أ١ِوح فز١بد ػجٌ؟" لٖلد ِوٚح  ٕ٘ب اٌزؼج١و ػٓ ئػ .0ٕ

 ( https://dardery.site  ٌٍزله٠ت ا٦ٌىزوٟٚٔ ىٚهٚا ِٛلغ أؽّل كهك٠وٞ ٌٍزله٠جبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ  ) 

 
 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : -ب 
 وبرت اٌمٖخ ٘ٛ : -1
 ٛٗ ؽ١َٓ   □                 رٛف١ك اٌؾى١ُ□         ل فو٠ل أثٛ ؽل٠ل          ِؾّ  □       ػٍٟ أؽّل ثبوض١و           □ 

 قصة " أبً الفوارس عنترة " رواٌة :  -2
 ٚالؼ١خ □      ٚالؼ١خ                    □                                   و١ِٛل٠خ□   ربه٠ق١خ                    □   

 فصل :  كانت عودة القافلة فً -3
 ا١ٌٖف   □اٌْزبة                            □                 اٌوث١غ                 □    اٌقو٠ف  □ 

 كان الفتى الحادي ٌتؽنى بؤراجٌز شعرٌة ٌمزج فٌها بٌن : -4
 اٌّلػ ٚاٌوصبة   □اٌفقو ٚاٌٙغبة                 □           اٌؾوة ٚا١ٌَٕت           □   اٌّلػ ٚا١ٌَٕت  □   

   من سمات الفتى الحادي :    -5
 ٔؾ١ف اٌمٛاَ   □    ٠ًٛٛ اٌمبِخ          □        أٍّو اٌٍْٛ                □   ٍٛاك اٌؼ١ٕ١ٓ 

 أوقؾ الفتى الحادي القافلة عندما بلػ :  -6
 فُ اٌٛاكٞ   □              أهٗ اٌْوثخ□            ٚاكٞ اٌغٛاة     □      ؽٍخ ػجٌ   □    

 كان الفتى الحادي ٌستمد قوته  أثناء سٌره من : -7
 عّبي اٌغٛ  □            ػي٠ّزٗ اٌم٠ٛخ .  □          ٕبؽجخ اٌٙٛكط    □         ئْٔبكٖ اٌْؼو     □ 
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 كانت القافلة آتٌة من : -8
 ِىخ  □                   ١ّجبْ  ثٕٟ  □          ٘ٛاىْ                  □ٟٛة                         □ 

 كانت عبلة تلبس خمارا من الحرٌر :    -9
 إٌٙلٞ  .  □                          اٌؾغبىٞ  □     اٌلِْمٟ           □       اٌّٖوٞ        □ 

 وكانت تلبس قرطٌن من الذهب أهداهما لها : -11
 ػّٙب ّلاك .  □              ػٕزوح  □      أثٛ٘ب ِبٌه    □       أفٛ٘ب ػّوٚ    □  

 " أنت أوال ونحن بعدك " قائل العبارة :   -11
 ػجٍخ .  □              ىث١جخ  □    ِوٚح    □        ١ٍّخ       □

 قررت مروة أن تشكو عنترة ألنه : -12
 ٠وف٘ فلِزٙب .  □ ٠غفً ػٓ ؽّب٠خ اٌمج١ٍخ   □     ٠إفو فلِزٙب     □   ٠ًّٙ فلِزٙب        □

 ذهبت جمٌع الفتٌات إلى الحوض ما عدا :  -13
 ػجٍخ .  □             ىث١جخ  □    ١ٍّخ      □    ِوٚح      □

 ركب عنترة جواده ودار حول الوادي لـــ :   -14
 ٠جؾش ػٓ اٌطؼبَ .  □    ٠َمٟ اٌجؼ١و           □   ٠طّئٓ ػٍٝ اٌّىبْ    □      ٠جؾش ػٓ ١ّجٛة  □ 

 عاودت عنترة ذكرٌات ألٌمة صرفه عنها أنه تذكر :  -15
 اٌؼج١ل ػٕل ا٤فج١خ .  □            ئٔبة اٌٍجٓ ػٕل اٌٖقوح     □   اٌفز١بد ػٕل اٌؾٛٗ   □      ١ٍلٖ ّلاك  □

 كان عنترة ال ٌجرإ أن ٌنطق بحبه عبلة خوفا من : -16
 أْ ٠زؾلس إٌبً ثمَٛح ِبٌه  □أْ ٠زؾلس إٌبً ثق١بٔخ ػجٍخ    □ اثٕخ ِبٌه٠زطٍغ ئٌٝ أْ ٠زؾلس إٌبً ثأٔٗ ػجل   □     غٚجٙب  □

 " لك الوٌل ٌا عنترة " داعبت عبلة عنترة بقولها هذا عندما : -17
 ر١َو ِغ اٌمبفٍخ .  □  رؼجش ػٕل اٌؾٛٗ          □وبٔذ رْوة اٌٍجٓ            □                رْٕل ّؼوٖ  □ 

 

ًّ " قائلها :  " حسبك ٌا عنتر -18  ة إنك تجرئهن عل
 ػجٍخ   □            ىث١جخ  □  ِوٚح          □            ١ٍّخ          □  

 التً أخذت وعاء اللبن من عنترة هً :  -19
 ىث١جخ  □    ػجٍخ   □  ِوٚح       □           ١ٍّخ            □

  طلبت علبة من عنترة أن ٌنشد الشعر لــ :   -21
 رَزّزغ ثْؼوٖ .  □           ٠َؼل اٌفز١بد  □  ٠وٟٙ غوٚه٘ب     □            ٠غ١ع اٌفز١بد       □

 كان عنترة ٌنشد الشعر فً كل مما ٌؤتً ما عدا :  -21
 اٌٙغبة .  □            اٌوصبة  □   ا١ٌَٕت    □ ٕٚف ِؼبِغ اٌؾوة          □

 كالم بسبب :أصابت عبلة دهشة عقدت لسانها عن ال -22
 ا٤ٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ  □        لٛح ٕٚفٗ ٌٍفوً .  □   أٛبي إٌظو ئ١ٌٙب  □         ؽواهح ئْٔبكٖ اٌغيي   □

 أرادت مروة أن تؽٌظ عبلة فؤنشدت  فً عنترة قولها :  -23
 ػجٍخ .ػٕزوح ؽج١ت   □          ػٕزوح ثٓ ّلاك  □  ػٕزوح ػجل ػجٍخ    □         ػٕزوح ّج١ٗ ػجٍخ     □

  كانت عبلة والقافلة أتٌة من عرس ابنة : -24
 أفزٙب .  □           فبٌٙب□     فبٌزٙب     □          ػّزٙب         □

 اقتربت القافلة من الوادي * -25
 ِغ غوٚة اٌٌّْ□   ػٖوا .□    ػٕل اٌيٚاي□   ِغ ّوٚق اٌٌّْ□ 

 ( https://dardery.site  له٠جبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ  ٌٍزله٠ت ا٦ٌىزوٟٚٔ ىٚهٚا ِٛلغ أؽّل كهك٠وٞ ٌٍز) 
 

 ج: من القائل:
 (  )       ٘بد ا٠ٙب اٌؼجل ا٢ثك. -ٔ

 (  )      أٟ٘ اٌغ١وح ِوح أفوٜ ٠ب ِوٚح؟ -ٕ

 (  )    أ١ٌٌ ٘ٛ ػٕزوح ثٓ ىث١جخ اٌزٟ أهٙؼزه؟ -ٖ

 (  )     أٌَذ ٠ب ػجٍخ أ١ِوح فز١بد ػجٌ؟-ٗ
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 أجب عما ٌلً: -د
 ثُ رٛػلد ِوٚح ػٕزوح ؟ ٚثُ هكد ػ١ٍٙب ػجٍخ ؟  -ٔ

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

 

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

 

َُ أِو ػٕزوح اٌؼج١ل ثؼلِب أٔبفٛا ا٦ثً ؟  - ٕ   ث
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 

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

 

 ِبما لبي ػٕزوح ٌؼجٍخ ػٕلِب ًٕٚ ئٌٝ فُ اٌٛاكٞ ؟  - ٖ 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

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

 

 ِٓ أ٠ٓ وبٔذ اٌمبفٍخ لبكِخ ؟ ٌّٚبما ؟ - ٗ 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 

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

 

 ٌّبما كاه ػٕزوح ثفوٍٗ ؽٛي اٌٛاكٞ ؟  - ٘ 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

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

 ِبما ٍٛجذ فز١بد ػجٌ ِٓ ػٕزوح ؟ ِٚب ِٛلف ػٕزوح ؟  - ٙ 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

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

 

 ِب اٌنٞ كفغ ثٕبد ػجٌ ئٌٝ ر١َّخ ػٕزوح ثأٔٗ ػجل ػجٍخ ؟  - 3 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

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

 اموو ِظب٘و ا٘زّبَ ػٕزوح ثؼجٍخ .  - 1 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

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

 

 ِب اٌنوو٠بد اٌزٟ ٛبفذ ثأؽ٩َ ػٕزوح ؟  - 0 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 

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

 

 

 و١ف وبٔذ ٔظوح ٚاٌل ػجٍخ ٚأف١ٙب ئٌٝ ػٕزوح ؟ - ٓٔ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

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

 ِب أصو ئْٔبك ِوٚح ٕٚبؽجبرٙب ػٍٝ ػجٍخ ؟  -ٔٔ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ملخص الفصل& 
& +  ٌدور هذا الفصل حول مناجاة عنترة لنفسه وتعجبه من موقؾ قبٌلة عبس منه فقد كان فً نظر نفسه فتى الفتٌان وبطل 

 أبطال عبس ٌلجؤ إلٌه سادتها عند الشدة فٌصد العدو وٌؽنم الؽنائم التً ٌحرزونها وال ٌعطون له منها إال القلٌل .
 عبد ال ٌنبؽً له إال أن ٌقوم على خدمة سادته .& وهو فً نظر الناس 

& وكان كلما تؤمل حاله هذا تعجب من نفسه كٌؾ ٌرضى باإلقامة فً قوم ٌحمٌهم وٌدافع عنهم وٌجلب لهم النصر وٌحمل 
 إلٌهم الؽنائم ثم ال ٌجد منهم إال اإلنكار ؟ 

ة البنوة ألن أمه حدثته وهو طفل بؤنه ابن شداد & كان عنترة ٌحب شداد الذي كان ٌقسو علٌه وأرجع حبه هذا إلى عاطف
 ولٌس عبده .  

& صمم عنترة على أن ٌتحقق من بنوته لشداد حتى ٌتمكن من تحقٌق أمله فً الزواج من عبلة . استراح لهذا األمل وكانت 
اء عبلة لٌطمئن علٌها صورة عبلة تتمثل له فً كل مكان وتفقد مضرب الخٌام التً ٌسترٌح فٌها الركب وذهب قاصداَ إلى خب

فإذا بشٌبوب ٌنادٌه ودار بٌنهما حوار حث فٌه شٌبوب عنترة بؤن ٌتٌقظ خشٌة أن ٌفاجئهم عدو فؤخبره عنترة بؤنهم فً شهر 
 رجب الذي ٌترك فٌه العرب القتال

فٌها ودعاه إلى أن  & انتقال الحوار بٌنهما إلى شعر عنترة وماذا فٌه من جدٌد وحذره من التمادي فً حب عبلة وقول الشعر
 ٌرضى أن ٌكون عبداً لشداد كما رضى هو . 

& وبٌنما هما ٌتحاوران إذ سمع صوت ؼناء ، ٌنبعث من ناحٌة الخٌام فقال عنترة : إنه صوت عبلة أما تسمع هذا الصوت ٌا 
 شٌبوب ؟ إنها ما زالت مع صاحباتها تؽنى . 

 ى عاقبة هذا التعلق وإن الناس ٌتحدثون عن حبك لعبلة . قال شٌبوب : إنك تعذب نفسك بتعلقك بعبلة وإنً أخش
 فرد عنترة : بؤنه ال ٌهمه أحد وأن عبلة هً أمله فً الحٌاة .  وسره أن سمعها بعد ذلك تؽنً بشًء من شعره 

 لماذا لم ٌخش عنترة الؽارات المفاجئة ؟ وعالم ٌدل ذلك ؟ وماذا ٌفعل العرب فى األشهر الحرام ؟ (1
  :فٟ ّٙو هعت ٚ٘ٛ ِٓ ا٤ّٙو اٌؾواَ ، اٌزٟ ٠ؾوَ ف١ٙب اٌؼوة اٌمزبي ، ٠ٚلي مٌه ػٍٟ رمل٠ٌ اٌؼوثٟ ٌٙنٖ ا٤ّٙو اٌؾبواَ . ثَجت أٔٗ عـ

 .ٚوبْ اٌؼوة ٠إكْٚ ف١ٙب ِٕبٍه اٌؾظ ٠ٚم١ّْٛ أػ١بك آٌٙزُٙ

 لماذا كان عنترة ٌضٌق بقومه ؟ ولماذا كان راضٌاً بحاله ؟   (2
 ٨ٔزٖبهاد ٠ٚأرٟ ٌُٙ ثبٌغ١ّٕخ ، ٚأٔٗ ثطً ؽوٚثُٙ اٌنٞ ٠وك ػُٕٙ أػلاةُ٘ ، ِٚغ مٌه ٠ٕىوْٚ ثٕٛربٗ عـ : وبْ ١ٚ٠ك ثُٙ ٤ٔٗ ٠غٍت ٌُٙ ا

 ٌْلاك ٠ٕٚبكٚٔٗ ثؼجل ّلاك ، ٨ٚ ٠ؼطٛٔٗ ِٓ اٌغٕبئُ اٌزٟ ٠ؾوى٘ب ئ٨ اٌم١ًٍ . ٚوبْ ها١ٙبً ثنٌه ٌؾجٗ ٌْلاك ٚرؼٍمٗ ثؼجٍخ . 

 فسه ؟ وكٌؾ واجه الحزن) ماذا فعل ( ؟ كٌؾ كان عنترة فى نظر الناس ؟وكٌؾ كان فً نظر ن  (3

  :١ٍطو اٌؾيْ ػٍٟ ػٕزوح ثَجت أٔٗ ٨ ٠ي٠ل فٟ ٔظو إٌبً ػٓ وٛٔٗ ػجل ّلاك اٌنٞ ٠غت ػ١ٍٗ فلِخ ٍبكرٗ .ٚوبْ ٠ٕظو ئٌٝ ٔفَٗ ػٍٝ عـ

ٌبٟ اٌٖبؾواة كْٚ أْ أٔٗ ثطً " ػجٌ " ٚؽب١ِٙب فٙٛاٌنٜ ٠فوط ووثزُٙ ٠ٚؾٛى ٌُٙ إٌٖو ػٍٝ أػلائُٙ  ٚٚاعٗ ٘نا اٌؾيْ ثببٌقوٚط ئ

 ٠لهٞ ئٌٟ أ٠ٓ ٠ن٘ت . 

 ما موقؾ سادة عبس من عنترة أثناء الحرب وبعدها ؟وما أثر ذلك علٌه؟  (4

  :وبٔٛا ٠َوػْٛ ئ١ٌٗ ١ٌٕغلُ٘ ٠ٚلافغ ػُٕٙ ٠ٕٚزٖو ٌُٙ ػٍٟ أػلائُٙ ، ٚثؼل اٌّؼووخ ٠ٛىػْٛ اٌغٕبئُ ػٍٟ أٔفَُٙ ٠ٚغؼٍْٛ ٌبٗ ٖٔبف عـ

 ْ ٘نا ٥ّ٠ لٍت ػٕزوح ؽئب ٚغٚجب . ٍُٙ فمٜ كْٚ أْ ٠ْىٛ أٚ ٠غٚت ٚوب

 من أي شًء كان ٌتعجب عنترة ؟   (5

  :وبْ ٠زؼغت ِٓ ٔفَٗ و١ف ٠وٟٙ اٌجمبة فٟ لَٛ ٠ؾمك ٌُٙ إٌٖو ٚاٌغٕبئُ ٠ٚمبثٍْٛ مٌه ثب٦ٔىبه ٚاٌجقً ٚاػزجبهٖ ػجلاً ٨ أوضو .عـ 

 ما سر حبه لشداد ؟ وما مظاهر هذا الحب ؟   (6

 اثٕٗ اٌؾم١مٟ وّب ىػّذ ىث١جخ أِٗ . عـ : ٍو ؽجٗ ٌْلاك ئؽَبٍٗ ثأ ٗٔ 

 ِٚٓ ِظب٘و ٘نا اٌؾت أٔٗ وبْ ٠وٜ ف١ٗ ٕٛهح اٌجطً ٚأٔٗ ٠ي٠ل رؼٍمٗ ثٗ هغُ لَٛرٗ ػ١ٍٗ أؽ١بٔبً .  -

 عن أي شًء كان ٌسؤل عنترة أمه " زبٌبه " ؟ وما موقفها منه ؟   (7

 ئّبً رٙوة ِٓ ا٦عبثخ فٛفبً ػ١ٍٗ ِٓ غٚت ١ٍل٘ب  وبْ ٠َأٌٙب ً٘ ّلاك أثٖٛ ؽمبً وّب لبٌذ ٌٗ فٟ ٕغوٖ ، ٌٚىٕٙب وبٔذ كا. 

 ما التساإالت التً كانت تحٌر عنترة فً نفسه ؟ وعالم ٌدل كثرة التساإالت ؟   (8

 ٍبٟ وبٔذ ٕ٘بن وض١وا ِٓ اٌزَبؤ٨د ٌٚؼً أّ٘ٙب . ئما ٌُ ٠ىٓ ّلاك ٚاٌلٖ فّب ٍو ا٦ػغبة ٚاٌؾت اٌْل٠ل ٌٗ . ٚرلي ٘نٖ اٌزَبؤ٨د اٌىض١بوح ػ

 ح ػٕزوح ٚاٙطواثٗ .ّلح ؽ١و
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 ما الذي دفع عنترة للخروج إلً الصحراء ؟ وماذا كان ٌتخٌل ؟  (9
  :فوط ػٕزوح ئٌٟ اٌٖؾواة ثَجت ِّ٘ٛٗ اٌىض١وح فٙٛ ٠وٞ فٟ اٌٖؾواة هاؽخ ٌٍٕفٌ عـ 

 ٚوبْ ٠زق١ً ٠ٚوٞ ٕٛهح ػجٍخ ػٍٟ وً ّٟة  ٠واٖ ٕ٘بن .  -

 كٌؾ رأي عنترة الحٌاة ؟ ولماذا ؟  (11
  :١بح ػٍٟ أٔٙب ؽ١بح وو٠ٙخ ٨ ل١ّخ ٌٙب ٤ٔٗ ٨ ٠َزط١غ اٌجٛػ ثؾجٗ ٌؼجٍخ         ٔظو ػٕزوح ٌٍؾعـ 

 علً أي شًء كان ٌلوم عنترة نفسه ؟   (11
  :وبْ ٠ٍِٛٙب فٟ ثلا٠خ ا٤ِو ٤ٔٗ أْٔل اٌْؼو فٟ ػجٍخ فَجت ٌٙب ؽوعبً أِبَ لِٛٙب ، صُ ػبك ٠ٍَٛ ٔفَٗ ػٍٟ اٌوٙب ثأْ ٠ىْٛ ػجبلاً ٚ٘بٛ عـ

 ١ٙب . ثطً اٌمج١ٍخ ٚؽبِ

 علً أي شًء استقر عنترة ؟ وكٌؾ أحس بعد قراره ؟  (12
  :اٍزمو ػٕزوح ػٍٟ أْ ٠ن٘ت ٤ِٗ ٠ٚغجو٘ب ػٍٟ أْ رمٛي ٌٗ اٌؾم١مخ فاْ وبْ ػجلاً وّب ٠مٌْٛٛ لزً ٔفَٗ ٚئْ وبْ اثٓ ّلاك ٌُ ٠وٗ ئ٨ عـ

ثٙبة، ٚأْ ا١ٌَُٕ ٠ٙت ػ١ٍٗ أوضو هفمب ٚهائؾخ اٌي٘بو ٚأؽٌ ثؼل ٘نا اٌمواه أْ ٔٛه اٌمّو ٠يكاك فٟ ػ١ٕٗ ،أْ ٠ىْٛ ؽواً ٠ٚؼزوف ثٗ أثٖٛ 

 رٕجؼش ئٌٝ ّّٗ أموٝ ػطوا .

 }أما إنك لحارس ؼافل{ من قائل هذه العبارة ؟ وما صلته بعنترة ؟   (13
  عـ : اٌمبئً ٘ٛ ١ّجٛة ، ٚ٘ٛ أفٛ ػٕزوح ِٓ أِٗ روثٝ فٟ ؽغو ّلاك ٠ٚز١ّي ثبٌَوػخ ٚاٌقٛف ٚ٘ٛ ِٛٙغ ٍو ػٕزوح 

 ب عنترة ؟ وما موقؾ كل  منهما فً ذلك ؟ لماذا عّنؾ شٌبو  (14
  :فٙبُ فبٟ ا٤ّبٙو اٌؾبوَ اٌزبٟ ٠ؾبوَ  ،ػٕفٗ ١ّجٛة ٤ٔٗ رون ؽواٍخ ف١بَ إٌَبة ٚف٩ ئٌٟ ٔفَٗ ، ٚوبْ ٠وٜ ػٕزوح أٔٗ ٨ فٛف ػٍٝ إٌَبة عـ

 ِٓ ا٨ٔزمبَ  ٚهأ٠ٗ فٟ مٌه أْ اٌْٙو اٌؾواَ ٨ ٠ّٕغ أؽلاً  ،ٌٚىٓ ١ّجٛة وبْ ٌٗ هأٞ آفو  ،ف١ٙب اٌؼوة اٌمزبي 

 لماذا كان عنترة ٌحب قرب شٌبوب منه؟ و عن أي شًء دار الحدٌث بٌن شٌبوب وعنترة ؟  (15
   :٤ْٚ ١ّجٛة ٘ٛ اٌنٜ ٠ٕفٌ ػٕٗ ٚ٘ٛ اٌوعً اٌنٜ ٠ضبك فبٝ ػطفبٗ ئما ،٤ٔٗ ٠ؾٌ فٝ ٚعٛكٖ ١ّئب ٠ْجٗ ِب ٠ؾَٗ اٌطفً فٝ عٛاه أِٗ عـ

ٚ٘ٛ اٌنٜ ٠ؾّٝ ظٙوٖ  ٚلل  كاه اٌؾل٠ش ث١ّٕٙبب ػبٓ ،ٖٛ ئما ػٕفٗ ّٚو٠ىٗ فٝ ؽوثٗ رؾلس ئ١ٌٗ ٠ٚأِٓ عبٔجٗ ئما غبة ػٕٗ ٠ٚطّغ فٝ ػف

٠ٚؾّٟ لِٛٗ صُ ٠مبي ٘نا ػجبل ّبلاك ، صبُ رؾبلصب ػبٓ ،َّ٘ٛ ػٕزوح ٚثغٚٗ ٤ِٗ ٤ٔٙب اٌَجت فٟ ّمبئٗ فٟٙ اٌزٟ أٔغجزٗ ١ٌوػٝ ئثً ّلاك 

 اٌؾ١بح ٚاٌّوأح ٚؽت ػٕزوح ٌؼجٍخ

 ا الفرق بٌنه وبٌن شٌبوب ؟ لماذا كان عنترة ٌكره أمه ؟ وم  (16
  . ًعـ : وبْ ٠ىوٖ أِٗ ٤ٔٗ ّؼو أٔٙب ٟ٘ ٍجت ّمبئٗ فٟ ٘نٖ اٌؾ١بح ئم ٌٚلرٗ ػجلا 

 ٚاٌفوق ث١ّٕٙب أْ ١ّجٛة ٠ٕظو ٌٍؾ١بح ثجَبٛخ ٚثلْٚ رؼم١ل ٤ٔٗ ؽواً ٚ٘ٛ لبٔغ أٔٗ ٍٛف ٠ؼ١ِ ػجلاً .  -

 ما األصل الذى انحدر منه كل من عنترة شٌبوب ؟  (17
  :جٛة ؽوا فٝ ث٩ك اٌؾجْخ فٙٛ ٠ؼوف أثبٖ ٠ٚؼوف أٔٗ وبْ ؽواً لجً أْ ٠َجٝ ٠ٚؾّبً ِبغ أِبٗ ئٌبٝ ٘بنٖ اٌٖبؾواة ٚوببْ أثبٖٛ ِبٓ ٌٚل ١ّعـ

عٍلرٗ ١ٌٌٚ ٠ؾت أْ ٠ىْٛ ٌٗ أة ٍٜٛ مٌه ا٤ة اٌنٜ عبة ثٗ  أِب ػٕزوح فمل ٌٚل ػجلا ٚأثٖٛ ّلاك ٌٚٓ ٠ىْٛ ػٕزبوح ؽبوا ئ٨ ئما اػزبوف 

 ثٗ ٚاٌلٖ  .

 له عنترة لشٌبوب  ؟ ما الذى ٌمث  (18
    :وبْ ػٕزوح هف١ك ٌؼجٗ فٝ ٕغوٖ ٚػٕلِب وجو ٚلٜٛ ٍبػلٖ هأٜ ف١ٗ أٍِٗ ٚػٕلِب ٕبه فبهً ػجٌ هأٜ ف١ٗ ػلرٗ ٩ِٚمٖ عـ 

 صؾ شٌبوب كما وصفه عنترة ؟ بم وصؾ عنترة شٌبوب ؟  (19
  :ٍو٠غ وبٌظ١ٍُ  " موو إٌؼبَ " -ٔ عـ 

 ٠ٙبة ِٕظو اٌلِبة . -ٗ    ّغبع اٌمٍت ١ٛت إٌفٌ  -ٖ             

 لماذا ال ٌشعر شٌبوب بآالم الشوق والحب ؟  (21
  :٤ْ ع١ّغ إٌَبة ػٕلٖ فٟ ِٕيٌخ ٚاؽلح ، ف١ٌٍ ٌٛاؽلح ١ِيح ػٍٟ ا٤فوٜ فىٍٙٓ ٠ولٖٓ ٠ٚغ١ٕٓ ٠ٚى١لْ ٌجؼٚٙٓ اٌجؼ٘ ، عـ 

 مما حذر شٌبوب عنترة ؟ ولماذا ؟ وهل ٌستجب عنترة له ؟  (21
  فبٕخ أثب٘ب ٚأفب٘ب ػّوٚ ثٓ ِبٌه ٤ٔٗ ٠ؾٌ ثقجوٖ ٠ٕزْو ث١ٓ إٌبً ٍٚٛف ٠ًٖ ئ١ٌٙب وّب ؽبنهٖ ِبٓ عـ : ؽنهٖ ِٓ لَٛ ػجٍخ ٚأٍ٘ٙب ،

 ٌٚىٓ رؾت ّؼوٖ ٚؽل٠ضٗ ئهٙبة ٌغوٚه٘ب . ،ٚث١ٓ ٌٗ أٔٙب ٨ رؾجٗ ،فلاع اٌؾت 

 ٌُٚ ٠َزغت ػٕزوح ٌٙب ؛ ٤ْ ؽجٙب ١َ٠طو ػ١ٍٗ ٠ٚوٜ أٔٙب رؾجٗ وّب ٠ؾجٙب ٌٚنٌه رْٙٛ وً اٌٖؼبة .  -

 ما أثر ؼناء عبلة علٌه ؟ وما دوافع هذا التؤثٌر ؟   (22
  عـ : ػٕلِب ٍّؼٗ أؽٌ ثبٌْٕٛح ٚاٌَؼبكح ٚفبٗ لٍجٗ ثْواً ٍٚوٚهاً  ٚوبْ اٌلافغ ٚهاة ٘نا اٌزأص١و ؽجٗ اٌْل٠ل ٌٙب 

 ماذا فعلت عبلة عندما اقترب عنترة من مصدر الؽناء ؟ (23
 زؼٍمٓ ثأم٠بٌٙب لبِذ ػٍٝ اٍزؾ١بة َِوػخ ئٌٝ فجبئٙب ٚثٕبد ػّٙب ٠ـ: ع. 

 

 ( https://dardery.site  ٌٍزله٠ت ا٦ٌىزوٟٚٔ ىٚهٚا ِٛلغ أؽّل كهك٠وٞ ٌٍزله٠جبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ  ) 
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 تدرٌبات

 أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة : ضع عالمة )أ
 ( )                ح ِفبعئخ صمخ فٟ ّغبػزٌُٗ ٠ىٓ ػٕزوح لٍك ِٓ غبه .ٔ

 ( )   رؼٛك اٌؼوة لٚبة ِٕبٍه اٌؾظ ئٌٝ اٌىؼجخ أٚ ئلبِخ أػ١بك آٌٙزُٙ فٝ ِٕبىي لجبئٍُٙ فٟ ّٙو هعت .ٕ

 ( )      أؽٌ ػٕزوح أٔٗ أفطأ ٚأفٖؼ أٚ وبك ٠فٖؼ ػّب وبْ ٠ّٚوٖ فٝ لٍجٗ رغبٖ ػجٍخ . .ٖ

 ( )   أٔٗ ػجل ٨ ٠زجغٝ ٌٗ ئ٨ أْ ٠مَٛ ػٍٝ فلِخ ٍبكرٗوبْ ػٕزوح ٠وٜ فٟ  ٔفَٗ ثأٔٗ ٨ ٠ي٠ل ػٍٝ  .ٗ

 ( )        ٖٔوح لِٛٗ ػٕلِب ٠لُّ٘ٙ اٌؼلٚ.وبْ ػٕزوح ٠زمبػٌ ػٓ  .٘

 ( )        وبْ ١ٖٔت ػٕزوح ِٓ اٌغٕبئُ ٖٔف ٍُٙ ١ٌٌٚ ٍّٙب وب٩ِ. .ٙ

 ( ) ٍّٗ ث١ُٕٙ ٍٜٛ ػجلّلاكف١ُٙ ػجلا ٌُٚ ٠ىٓ ا -هغُ ِب ٠فؼٍٗ ِٓ أعً  -اِز٥ لٍت ػٕزوح ؽئب ٚغٚجب ٚمٌه ٤ٔٗ  .3

 ( )         وبْ ؽت ّلاك لٛٞ  ٥ّ٠ لٍت ػٕزوح ف٩ ٠يػيػٗ ّٝة. .1

 ( )      أهعغ ػٕزوح ٍو ٘نا اٌؾت ئٌٝ ّق١ٖخ ّلاك ا١ٌٍّئخ ثبٌؼطف ٚاٌؾٕبْ .0

 ( )  أَِىذ ىث١جخ ػٓ اٌمٛي ٌؼٕزوح ثأْ ّلاك أثٖٛ ٚأفند رواٚغٗ ٚروف٘ أْ رؼ١ل ٘نا اٌمٛي ِوح أفوٜ.  .ٓٔ

 ( )  اٌؾووخ فٝ مٌه اٌفٚبة اٌنٜ ٠غّوٖ إٌٛه اٌول١ك رجؼش فٝ ٔفَٗ اٌقٛف ، ٚري٠ل ِٓ ّلح اٌضٛهحوبٔذ  .11
 ( )        ٚوبٔذ ٕٛهح ػجٍخ رزّضً ٌٗ ػٕل وً فطٛح ٠قطٛ٘ب .12
 ( )   أفن ػٕزوح ٠ٍَٛ ٔفَٗ ػٍٝ أْ ٠وٙٝ ثأْ ٠جمٝ فٝ ثٕٝ ػجٌ ػجلا ٨ ٠َزط١غ أْ ٠زىٍُ وّب ٠زىٍُ إٌبً . .ٖٔ

 ( )        فً نفسه أن ٌواجه أمه  لٌعرؾ منها حقٌقة نسبه.قرر عنترة  .14
 ( )         قصد عنترة مضجعه بعد أن عاد من جولته فنام .15
 ( )      ٌرى شٌبوب أن الشهر الحرام ال ٌمنع من أراد االنتقام من أن ٌؽٌر على القافلة. .16
 ( )   زوح فٟ ّغبػزٗ" ػجبهح رٛؽٟ ثضمخ ػٕٓ"ٕللذ ٌٚىٓ اٌؼلٚ ٨ ٠غوؤ ػٍٝ أْ ٠مزوة ِٕٝ  .17
 (         )            ٠وٜ ػٕزوح أْ أِٗ ٟ٘ ٍجت ِأٍبرٗ ٤ٔٙب ٟ٘ اٌزٟ لنفذ ثٗ ئٌٝ  ؽ١بح اٌؼجٛك٠خ .1ٔ

 ( )          ػٕزوح ٌٚل ػجلا ١ّٚجٛة ٌٚل ؽوا.  .0ٔ

 ( )        ظً ػٕزوح لو٠جب ِٓ ِٓ ِٕبىي إٌَبة ٠ؾوٍٙٓ فٟ ا١ًٌٍ.  .ٕٓ

 ( )      ٙب ٨ روٜ فٟ ػٕزوح ئ٨ ّؼو٠ٖوٜ ١ّجٛة أْ ػجٍخ فزبح ِؼغجخ ثٕفَ .ٕٔ

 ( )       وبْ ػٕزوح ٠قفٟ ؽجٗ ٌؼجٍخ فٛفب ػٍٝ ٔفَٗ ِٓ ثطِ ِبٌه.  .ٕٕ

 ( )     رجلٚ ّق١ٖخ ١ّجٛة فٟ ٘نا اٌفًٖ أوضو ػم١ٔ٩خ فٙٛ ٠م١ٌ ا٤ِٛه ثّٕطك اٌؼمً. .ٖٕ

 ( )    . ألو ػٕزوح ثوأٞ ١ّجٛة فٟ أٔٗ ٠زؼٍك ثبٌُٛ٘ ِٚؾبٌٚخ إٌٛٛي ئٌٝ ِب ٨ ٍج١ً ئ١ٌٗ. .ٕٗ

  ( )     وبْ اٌٖٛد اٌنٞ ٍّؼٗ ػٕزوح ٘ٛ ٕٛد ػجٍخ ٚوبٔذ رغٕٟ ثؼ٘ أّؼبهٖ. .ٕ٘

 ( https://dardery.site  ٌٍزله٠ت ا٦ٌىزوٟٚٔ ىٚهٚا ِٛلغ أؽّل كهك٠وٞ ٌٍزله٠جبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ  ) 

 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : -ب
 اٌمبفٍخ فٟ ّٙو :وبٔذ ػٛكح  -1

 هِٚبْ□    ٕفو              □                   هعت           □ اٌّؾوَ                            □       

 لم ٌخؾ عنترة من ؼارة مفاجئة ألنه  -2
 ١ٌٌ ٌٗ أػلاة .□          صمخ فٟ ّغبػزٗ□  فٟ ِىبْ أ١ِٓ                      □ فٟ ا٤ّٙو اٌؾوَ            □            

 تم عنترة وحزن لألسباب التالٌة ما عدا :ؼا -3
   أفطأ ؽ١ٓ هٟٙ ثؼجٛك٠زٗ   ٤ٔٗ □      أفطأ ؽ١ٓ أفٖؼ ثؾجٗ               ٤ٔٗ □   

 أفطأ ؽ١ٓ رون ٚػبة اٌٍجٓ ٌّوٚح ٤ٔٗ□       ٤ٔٗ ٠٨ي٠ل فٟ ٔظو إٌبً ػٓ وٛٔٗ ػجلا .□

 ن حبك ٌا سٌدي " السٌد المقصود هو : " لن تستطٌع أن تصرفنً ع -4
 ١ّجٛة□                ى١٘و .□  ِبٌه                          □   ّلاك                               □        

 كانت " زبٌبة " توصً عنترة  بؤال ٌعٌد قولها للناس خوفا من : -5
 غوٚه ِبٌه .□ غٚت ّلاك                     □              اٌمج١ٍخغٚت □  ّّبرخ إٌبً                     □        

 ما جعل " عنترة ٌرجح أن " شدادا " أبوه  هو : -6
 ١ًِ لٍجٗ ئ١ٌٗ ٚرؼٍمٗ ثٗ .□            ؽت ّلاك ٌٗ□  هلخ ىث١جخ ِؼٗ                □ ػطف " ّلاك ػ١ٍٗ             □        

 الحٌاة باطلة ألنه : رأى " عنترة " فً سٌره -7
 ا٤ٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ.             □   ١ٚ٠ك ثجقً لِٛٗ □٨ ٠َزط١غ أْ ٠غٙو ثؾجٗ       □   ٨ ٠َزط١غ هؤ٠خ ػجٍخ □ □ 

 " أما إنك لحارس ؼافل " قائل العبارة :  -8
 ١ٍّخ□     .             ِوٚح□   ١ّجٛة                          □  ػجٍخ                                    □   

 قول " عنترة " ألخٌه " شٌبوب " " لم ٌكن ؼٌرك لٌفعل ذلك أٌها الخبٌث " ٌدل على : -9
 ّغبػخ ١ّجٛة□  غوٚه ػٕزوح              □ لٛح ػٕزوح                      □  ألفبع ػٕزوح                        □      
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 الرعب علٌه حٌن : قال عنترة عن شٌبوب إنه ٌسٌطر -11
 ٠ظٍُ ا١ًٌٍ□      ٠وٜ أػلاة .          □       ٠وٜ اٌفوٍبْ            □ ٠وٜ اٌلِبة                  □     

 ٌرى شٌبوب أن المرء ال ٌخرج من الدنٌا إال بـ : -11
 اٌطؼبَ ٚاٌْواة .□      َبةاٌقّو ٚإٌ□  اٌْواة ٚإٌَبة                   □  اٌطؼبَ ٚإٌَبة              □    

 " وأنى لك أن تدرك ما أحس وأنت لم تقاس مثل حبً " ٌدل ذلك من صفات عنترة على: -12
 ػْمٗ ١٘ٚبِٗ  .□               وو٘ٗ ١ٌْجٛة□  فٛفٗ ٚغٚجٗ                      □ لٛرٗ ّٚغبػزٗ                □  

 ومن صفات شٌبوب على : -13
 ػطفٗ ّٚفمزٗ .□            وو٘ٗ ٌؼجٍخ□  ٍناعزٗ ٚثواةرٗ                     □  ٗ            عّٛكٖ ٚلَٛر□   

 انشؽل " عنترة عن حدٌث شٌبوب ألنه سمع : -14
 ٕٛد اٌغبهح□  ٕوفخ َِزغ١ش .             □   ١ٕبػ اٌفز١بد             □  غٕبة ػجٍخ                      □      

 ب لعنترة " لقد آل أمرك إلى عقدة ال بد أن نحتال فً حلها " العقدة هً :قال شٌبو -15
 ؽجٗ ٌْلاك□  ١ٙمٗ ِٓ أِٗ .             □ رؼٍك لٍجٗ ثؼجٍخ                  □ ظٍُ لِٛٗ ٌٗ                  □         

 كان نصٌب عنترة من الؽنائم : -16
 ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ١ٖٔت□  ٙؼف ١ٖٔت اٌفبهً  .             □ بهً       هثغ ١ٖٔت اٌف□ ٖٔف ١ٖٔت اٌفبهً        □  

 كان شٌبوب ٌمتلئ كبرا ألنه :   -17
 اثٓ ىث١جخ□     اثٓ ّلاك .            □  ٌُ ٠ٌٛل ػجلا             □  أفٛ ػٕزوح                    □  

 حدٌث شٌبوب عن عبلة ٌتسم بـ : -18
 اٌؾمل□     اٌؼلائ١خ .            □    اٌٛالؼ١خ                  □       اٌوِٚب١َٔخ              □  

 القرار الذي توصل إلٌه عنترة حٌن ٌعود إلى الحلة هو :  -19
 ٠ؼزيي اٌمج١ٍخ□  ٠َأي ػجٍخ ػٓ أث١ٗ              □           ٠َأي ىث١جخ ػٓ أث١ٗ   □ ٠َأي ّلاك ػٓ أث١ٗ          □      

 :  ا ٌلً من صفت شٌبوب ماعداكل مم -21
 ّغبع اٌمٍت□                ٠ؼزوٖ اٌوػت ػٕل هؤ٠زٗ ٌٍلِبة□               ٍو٠غ وبٌظ١ٍُ□              هل١ك اٌمٍت□      
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 ج: من القائل:
 (  )       ٌٓ رَٕط١غ أْ رٖوفٕٟ ػٓ ؽجه. -ٔ

 (  )         أِب أٔه ٌؾبهً غبفً. -ٕ

 (  )      كع اٌقجش ٚلً ٌٟ ِب رو٠ل أْ رمٌٛٗ ِفٖؾب. -ٖ

 ( https://dardery.site  ٌٍزله٠ت ا٦ٌىزوٟٚٔ ىٚهٚا ِٛلغ أؽّل كهك٠وٞ ٌٍزله٠جبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ  ) 

 أجب عما ٌلً: -د
 ٔظوح ػٕزوح ئٌٝ ٔفَٗ وّب رفُٙ ِٓ كهاٍخ لٖزٗ ؟ ِٚبو١ف وبْ إٌبً ٠ٕظوْٚ ئٌٝ ػٕزوح  -ٔ
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 ؟٠فىو ؟ ٚػ٩َ أٍزمو اٌوأٞ ػٕلٖ  ـ ف١ُ وبْ ػٕزوح ٕ
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 ـ وبْ ؽت ػجٍخ ١َ٠طو ػٍٝ ػٕزوح فٍّبما ٌُ ٠َزط١غ أْ ٠غٙو ثٗ ؟ ِٚب أصو مٌه فٟ ٔفَٗ؟ ٖ
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 ث١ٓ ٍجت اٌضٛهح اٌزٟ وبٔذ رؼٖف ث١ٓ ٍٙٛع ػٕزوح . -ٗ
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 ثُ أؽٌ ػٕزوح ػٕلِب أفجورٗ أِٗ ثأٔٗ اثٓ ّلاك ؟ ِٚبما فؼً ؟  -٘
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 ؽنه ١ّجٛة ػٕزوح ؟ ٌّٚبما ؟  ُِ  -ٙ
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 & ملخص الفصل
 فً هذا الفصل ٌحاول عنترة معرفة حقٌقة نسبه  

 وفى هذا العٌد ٌلهو الشباب وٌعبث ما شاء له العبث . ولكن … بس فً ٌوم احتفالهم بعٌد آلهتهم عودة الركب إلى دٌار ع
عنترة ٌنصرؾ إلى بٌت أمه زبٌبة ، وبالرؼم من لقائها له بالترحاب إال أنه جلس ؼاضباً حزٌناً وال شك أن هذا الؽضب وسٌلة 

ؽضب مدعاة إلى تساإل أمه عن سر ؼضبه وهو وسٌلة إلٌجاد السبٌل إلى ٌلجؤ إلٌها الكاتب لتطوٌر األحداث تطوٌراً طبٌعٌاً . فال
ائسة ، بائه وأنها أم قثورة عنترة على أمه ، لدرجة القسوة علٌها لتصدقه القول فٌما ٌتعلق بحقٌقة نسبه ، فٌصفها بؤنها سبب ش

 وأنها جنت علٌه إذ ولدته وأنها مراوؼة مخادعة.                  
م من زبٌبة ، ٌحمل عاطفة الحب البنها بالرؼم من قسوته علٌها فً الحوار .وٌنفجر الكال 
 وٌلقى إلٌها بالسإال الذى ٌقلقه : من أبى ؟ وتجٌبه أنه ابن شداد من صلبه ، ولكنه ٌتمادى فً إهانته لها محمالً إٌاها وزر

نها على دٌن المسٌح الذى ٌمنع القذؾ بالولٌد عبودٌته ولكنها تستنكر منه ذلك ، كما تستنكر منه قسمه بآلهتهم الصماء أل
به : نعم . وقد قلت لك ذلك منذ صؽرك .وٌصر عنترة على أن ٌذهب ٌوٌشتد الحوار بٌنهما، و ٌسؤلها : أنا ابن شداد حقاً ؟وتج

 إلى شداد لٌحمله على االعتراؾ .
فسه المهالك .وتسؤله أمه أال ٌفعل ، وتخبره أنها كانت تراوؼه حتى ال ٌثور وٌورد ن 
 وتسوق له قصة اختطافها مع أخوٌه ، كٌؾ أن شداداً وقومه أؼاروا على مختطفٌها وخلصوها منهم وأن شداداً كان أرحم بها

 من المختطفٌن ، وأنها كانت حرة فً بالدها قبل اختطافها .
ى عبس أن ٌنسبه إلٌه فقال : إنه ولدى وتهدأ ثائرة عنترة وتخبره بؤن شداداً اعترؾ ببنوته وهو صؽٌر عندما أراد أحد بن 
 وٌعتذر عنترة عن إهانته ألمه وقسوته علٌها وٌقرر أنه سٌذهب إلٌه، فلعله ٌلحقه بنسبه ، وٌزٌل عنه معرة الضٌاع ، فلن

 أبقى رقٌقا فً عبس وأنا من صلب شداد . 
 تؽنى بؤهازٌج شعره ، وذهب مسرعا وأمه تئن لكنه ٌطمئنها ، ثم ٌضع رأسه بٌن كفٌه وجعل ٌ، ولكن أمه تنصحه أال ٌفعل

          يولد……  يقائلة : ولد

 وصل عنترة إلً ُحلة عبس ؟ ولماذا لم ٌشاركهم حفلهم ؟ ى: مت (1
  ْػٕزوح ٠َٛ اٌؼ١ل إٌَٛٞ اٌنٞ رم١ّٗ ػجٌ فٟ ٍُِٛ اٌؾظ فٟ ّٙو هعبت ٌٚبُ ٠ْببهوُٙ اؽزفببي اٌؼ١بل ٤ٔبٗ ٌبُ ٠ىبٓ فببهؽ اٌمٍبت ٚوبب ًٕٚ

 ئٌٟ ّلاك .  َٗٔج خمِْٕغً ثؾم١

 إلً أٌن اتجه عنترة بعد عودته ؟  : (2
  ِٗارغٗ ئٌٟ ث١ذ أ 

 : كٌؾ استقبلت زبٌبة عنترة ؟ وكٌؾ قابلها عنترة ؟ (3
  . اٍزمجٍزٗ ثبٌفوػ ٚاٌْٛق اٌْل٠ل ٚاٌزوؽ١ت ئ٨ أٔٗ لبثٍٙب ثغٍظٗ ٚلَٛح ٚ لل ٔظو ئ١ٌٙب ٔظوح وٍٙب غٚت 

 : لماذا قابل عنترة أمه بكل ؼضب ؟ (4
  ٗٔوبْ ٠وٜ أٔٙب ٍجت ّمبئٗ ؽ١ش ٌٚلرٗ ػجلا ؟٤ 

 : ما موقؾ زبٌبة من قول عنترة لها أنت سبب شقائه كله ؟ (5
  . أٔٙب ؽئذ ٚثىذ ٚ لبٌذ : أٞ ٠ب ٌٚلٞ اٌؾج١ت فلان ٔفَٟ ٌٚٛ للهد ػٍٟ أْ أثني ؽ١برٟ ٌىٟ أ٘ت ٌه اٌَؼبكح ٌجنٌزٙب ها١ٙخ ٍؼ١لح 

 منه ؟ أمهموقؾ  : صؾ حال عنترة حٌنما وصل إلً بٌت أمه ؟ وما (6
  ٗب إٔبث ّّ  ٠غجٙب . ٌُعٌٍ ػٍٟ فوٚح فٟ عبٔت اٌقجبة ٚاٌغٚت ٠ظٙو ػٍٟ ٚعٙٗ ، ٚػٕلِب ٍأٌزٗ أِٗ ػ

 لعنترة مع كل هذه القسوة ؟  ة: كٌؾ توددت زبٌب (7
 ّ ٕٗثً رقجوٖ ثىً ِب ٠مٌٛٗ اٌمَٛ ػٕٗ . ٟةؽبٌٚذ رٙلئزٗ ٚئلٕبػٗ ثأٔٗ فبهً ػجٌ ٚأٔٙب ٨ رقفٟ ػ ، 

 زبٌبة إلى مروة و سمٌة . و عالم ٌدل ؟ : علل : ذهاب (8
 . ٗـ ٌؼٍٙب رَّغ ِٓ ا٤فجبه ِب ٠َؼل ػٕزوح ٌزٕمٍٗ ئ١ٌ 

 ـ ٠لي مٌه ػٍٝ ؽت ىث١جخ ٨ثٕٙب ػٕزوح ٚ ِؾبٌٚخ ئهٙبئٗ .    

 : ما الذي جاء ٌسال عنه عنترة أمه زبٌبة ؟  (9
   عبة ١ٌَأي ػٓ ٍٕزٗ ثْلاك ًٚ٘ ٘ٛ أثٖٛ وّب ٍّغ مٌه ِٕٙب ٚ٘ٛ ٕغ١و.  

 ؟أمه كما ذكرتها  عنترة مراحل نمو ما - (11
 ٔ. ـ ٛفً ٕغ١و ٠ؾجٛ ِوؽب ٙبؽىب ٠ؼجش ثبٌى٩ة ٚاٌؾ٩ّْ ، ٠ٕٚلفغ وأٔٗ فزٝ ٠بفغ 

 ـ ٕجٝ ٠غجن ف١ًٖ إٌبلخ وأٔٗ لٜ ٠لاػت فأهاً  ٕ     

 ـ فزٝ ٠ٙي اٌؾوثخ وّب ٠ٙي٘ب فبٌٗ ٚعلٖ ٖ     
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 ؟ من عنترة ؟ وبما ردت علٌه"زبٌبه " : ما  الذي أؼضب  (11
  بخ ، ٚهكد ٚثنٌه ٨ ٠قزٍف ػٓ أث١ٗ ّلاك  ٤ِٔٗوأح اغٚجذ ثْلح ػٕلِب لبي ٌٙب : ٠ب َِ أػّبِٗ اٌن٠ٓ ٠ٕظوْٚ ئ١ٌٙب ػٍٟ أٔٙب ِغبوك فبكِبخ ٚأَ

خ  َِ  .ػ١ٍٗ ثأٔٙب ٟ٘ اٌؾوح " ربٔب ثٕذ ١ِغٛ " ١ٌَٚذ ىث١جخ ا٤

 :ما حقٌقة زبٌبة و أوالدها ؟ (12
 ٛث١ب ، ٚلؼذ فٟ أٍو لَٛ أٍببةٚا ئ١ٌٙبب ٚ ئٌبٝ أ٨ٚك٘بب ، ؽزبٝ عببة ّبلاك ٚ فٍٖبُٙ ٚ أؽَبٓ ئٌب١ُٙ ،ٚ ـ ٟ٘ ربٔب اثٕخ ١ِغٛ اٌؾوح ِٓ ث٩ك ئص١

 أٔغت ِٕٙب ػٕزوح .

 : علل : كراهٌة زبٌبة لقوم عبس .. (13
 . َـ ٌغٍُٙٙ ٚلَٛرُٙ ٚػزُٛ٘ صُ أُٔٙ ٠ؼجلْٚ ا٤ٕٕب 

 : ما الحقائق التً اعترفت بها " تانا ": البنها عنترة ؟ (14
       ٔ-  أْ اٍّٙب " ربٔب ثٕذ ١ِغٛ " ١ٌَٚذ ىث١جٗٚوبٔذ ؽوح ِٓ اٌؾجْخ . أٔٙب. 

 . أٔٙب رىوٖ لِٛٗ ٚعٍُٙٙ ٚوجو٠بئُٙ -ٕ     

 أٔٙب رؾت ك٠ٕٙب ا١ٌَّؾٟ ، ٚ رىوٖ ك٠ٓ ٚإٕٔبَ لِٛٗ . -ٖ     

 . أٔٗ اثٓ ّلاك ؽمبً  -ٗ      

 لماذا تعجب عنترة بعد أن عرؾ الحقٌقة ؟ : (15
 ٕٗ٠ٚجؼلٟٔ ؟ أأوْٛ ٌٚلٖ ٠ٚغؼٍٕٟ ػجلا ٠ٚوٙٝ ٌٝ أْ أوْٛ ثب١ٓ إٌببً مٌب٩١ ؟ ئٕٔبٟ أٛؼبٓ أػبلاة ػبجٌ ٚأكافبغ  ٠َأي فٟ رؼغت " أأوْٛ اث

 ػُٕٙ ، ٚأرىجو أْ ألبٍُ أؽلاً ُِٕٙ فٝ غ١ّٕخ ، ِٚغ مٌه ٠َّٕٟٛٔ ػجلا ٚأٔب اثٓ ّلاك

 : ما الذي قرره عنترة وأقسم علً فعله بعدما عرؾ الحقٌقة ؟  (16
 ٠ّبٛد ٚ٘بٛ ٠مبربً ئْ ٌبُ  ٝػٍٟ ا٨ػزواف ثٗ ، ٚألَُ ػٍٟ أْ ٠ٍَت ا٤ِٛاي ٠ٚمطغ اٌطوق ٠ٚمبرً ّلاك ٚلِٛٗ ؽز لوه أْ ٠ؾًّ ٚاٌلٖ ّلاك

 ٠ؼزوف ثٗ ّلاك . 

 : كٌؾ أصبحت " تانا " الحرة " زبٌبة " األمة ؟  (17
  " إٌَبة ٚا٤ٛفببي ، ٚوببٔٛا ِوأح ؽج١ْخ ؽوح ، ٌٚىٓ ثؼ٘ اٌٍٖٛٓ افزطفٛ٘ب ٌٚٚل٠ٙب " ١ّجٛة " ٚ " عو٠و " ٚوض١و ِاوبٔذ " ربٔب ٓ

  .وبْ ٠ّٛد ُِٕٙ اٌىض١و ف١وُِٛٔٙ ػٍٟ عبٔجٟ اٌطو٠ك ٠ٝؼبٍُِٛٔٙ ثمَٛح ٠ٍٚمْٛ ئ١ٌُٙ ثف٩ٚد اٌطؼبَ ، ؽز

 - ػبكح اٌؼوة ، ٚلل ٟ٘ ٚ٘نٖ  وثٕبئٙب ٍِه ّلاك ٤ُٔٙ ٚلؼٛا فٟ ا٤ٍأأرٟ ّلاك ٚلِٛٗ ٚلبرٍٛا اٌٍٖٛٓ ٚلٚٛا ػ١ٍُٙ ٚإٔجؾذ ٟ٘ ٚ ٝؽز

 ١ً ٌْلاك ٤ٔٗ أووِٙب ٚأٔغت ِٕٙب ػٕزوح ؽفظذ اٌغّ

 : علل: مكانة شداد فً قلب زبٌبة . (18
 . ـ  ٤ٔٗ فٍٖٙب ٟ٘ ٚ ٌٚل٠ٙب ) ١ّجٛة ٚ عو٠و (  ِٓ ا٤ٍو ، ٚ أؽَٓ ئ١ٌُٙ ٚ أٔغت ِٕٙب ػٕزوح 

 : كٌؾ طمؤن عنترة أمه ؟ (19
 ٚ ، َئما ٌُ ٠ؼزوف ثٗ ٍب١ن٘ت ئٌبٝ اٌٖبؾواة ٚ ٌبٓ ٠ؼبٛك ؽزبٝ ٠ٕببي  ـ أٔٗ ٍٛف ٠ىْٛ ١ٌٕبً فبٙؼبً فٟ اٌمٛي ٌْلاك ، ٚ ٌٓ ٠ْزل ػ١ٍٗ فٟ اٌى٩

 ؽو٠زٗ .

 : لماذا قصت زبٌبة موقؾ شداد معها هً و أوالدها ؟ (21
 . ـ ٌزولك لٍت ػٕزوح ػٍٝ ّلاك ٚ رظٙو فٍٚٗ ػ١ٍٙب ٚ ِىبٔزٗ ػٕل٘ب 

 : لماذا خافت من مواجهة عنترة ألبٌه شداد ؟ (21
 ٌٚؼف ٌٚٛ رٛاعٙب ٨ٔزٙذ اٌّٛاعٙخ ث٩ٙن أؽلّ٘ب ، ٟٚ٘ رؾجّٙب ٨ٚ روٗ ثفمل أؽلّ٘ب .   ٠مجً اٌني أٚ ا٨  ػ١ٕل ِزىجو ِّٕٙب ٤ْ و٩ 

 استقر ؟ ًءوعلً أي ش : ما حال عنترة بعد سماع هذه الحقائق من أمه ؟       (22
 ٌ٠طٍت ِٕٗ ن٘بة ئ١ٌٗ ٘لأد صٛهرٗ ٍٚٛت ِٓ  أِٗ اٌَّبػ ٚاٌؼفٛ  ، ٚاٍزمو ػٍٟ أ٨ ٠وٟٙ ثأْ ٠ىْٛ ػجلاً ٚ٘ٛ ِٓ ٍٕت ١ٍل ػجٌ ٚلوه ا

 .٨ػزواف ثٗ ا
 : لماذا كانت زبٌبة مصرة على أن شدادا لن ٌجٌب طلب عنترة مع أنها ذكرت له بؤنه أبوه ؟  (23

  . ٔظواً ٌٍزمب١ٌل اٌؼوث١خ اٌزٟ وبٔذ ٍبئلح فٟ اٌغب١ٍ٘خ ٚاٌزٟ رّٕغ ّلاكاً ِٓ ا٨ػزواف ثجٕٛرٗ ٌؼٕزوح 

 هو متجه إلى شداد .: صؾ حال زبٌبة عندما خرج عنترة من عندها و (24
  . " ٍٞمطذ ِزٙبٌىخ رٕظو ئٌٝ أػمبثٗ ٟٚ٘ رزٛعغ لبئٍخ : " ٌٚلٞ ، ٌٚل 
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 تدرٌبات

 أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة:)×( رة الصحٌحة، وعالمة ( أمام العبا: ضع عالمة )أ
 ( )               ٚافمذ ػٛكح ػٕزوح ئٌٝ اٌؾٍخ ٠َٛ اٌؼ١ل إٌَٛٞ اٌزٟ رم١ّٗ اٌمج١ٍخ ٣ٌٌٙخ. .ٔ

 ( )          أٍوع ػٕزوح ثبٌزٛعٗ ئٌٝ ِىبْ ا٨ؽزفبي .ٕ

 ( )      .      أٍوع ػٕزوح ثزؾ١خ أِٗ ثؼل ػٛكرٗ .ٖ

 ( )   ٗ ثأٔٗ ٨ ٠ي٠ل ػٍٝ أٔٗ ػجل ٨ ٠زجغٝ ٌٗ ئ٨ أْ ٠مَٛ ػٍٝ فلِخ ٍبكرٗوبْ ػٕزوح ٠وٜ فٟ  ٔفَ .ٗ

 ( )      ٓػٍٝ فوٚح ٚاٌغٚت ٠جلٚ فٝ ِؼبٌُ ٚعٙٗ فٟ عبٔت اٌقجبة  عٌٍ  .٘

 ( )          ٌُ رٙزُ ىث١جخ ثّؼوفخ ٍجت غٚت ػٕزوح. .ٙ

 ( )        ػٕزوح ٠ؼزجو أِٗ ٍجت ّمبئٗ ٤ٔٙب أرذ ثٗ ١ٌىْٛ ػجلا .3
 ( ) " ٠مٖل ػٕزوح ٕ٘ب ا٤وبم٠ت اٌّزؼٍمخ ثؾممخ َٔجٗ؟ًّ أْ أػ١ِ ثؼل ا١ٌَٛ فٝ ك١ٔب رؾ١ٜ ثٝ ف١ٙب ٘نٖ ا٤وبم٠تٌَذ أؽز" .1

 ( )      وبٔذ ىث١جخ رن٘ت ئٌٝ ػجٍخ ٚرقلِٙب ٚرقلَ أِٙب  هغجخ فٟ اٌزموة ئ١ٌٙب.  .0

 ( )     بِٗ  ِّب ٠ؾيْ ىث١جخ أْ ػٕزوح ٠ٕظو ئ١ٌٙب  ػٍٝ أٔٙب أِخ وّب ٠ٕظو ئ١ٌٙب  أثٖٛ ٚأػّ .ٓٔ

 ( )         ٌٚلد ىث١جخ أِخ ٚوبْ اٍّٙب ربٔب اثٕخ ١ِغٛ. .11
 ( )          .وبٔذ ىث١جخ ػٍٝ ك٠ٓ ا١ٌَل ا١ٌَّؼ .12
 ( )         ٌٚلد ىث١جخ ٌْلاك ٛف١ٍٓ ّ٘ب ػٕزوح ١ّٚجٛة .ٖٔ

 ( )       اٌنٞ أٔمن ىث١جخ ِٓ اٌٍٖٛٓ ٘ٛ ّلاك ٚعّبػخ ِٓ ػجٌ .ٗٔ

 ( )     ػٓ أث١ٗ ّلاك فٛفب أْ ٠جطِ ثٙب ّلاك وبٔذ ىث١جخ رواٚؽ ػٕزوح ٨ٚ رؾلصٗ .٘ٔ

 ( )        ٨ىاٌذ ىث١جخ رىوٖ ّلاك ٤ٔٗ ارقن ِٓ أثٕبئٙب ػج١لا ٌٗ .ٙٔ

 ( )         . ألَُ ػٕزوح ػٍٝ أْ ٠ؾًّ أثبٖ ػٍٝ ا٨ػزواف ثٗ  .3ٔ

 ( )      .سبب خوؾ زبٌبة من مواجهة عنترة لشداد خوفها على ابنها عنترة فقط .18

 ( )    ػٍٝ ٠ل ّلاك  -ؽزّب -ٙخ ػٕزوح ٌْلاك ٍزىْٛ ٍجت ٩٘ن ػٕزوحروٜ ىث١جخ أْ ِٛاع .19

 ( )                طمؤن عنترة زبٌبة بؤنه سٌخضع له بالقول حتى ٌلٌن ولن ٌثٌر قلبه. .21

 ( )     لوه ػٕزوح أْ ٠وٙٝ ثبٌؼجٛك٠خ ٠ٚؾ١ب ث١ٓ ػجٌ ػجلا ئما هف٘ أثٖٛ ا٨ػزواف ثٗ. .21

 ( )         شداد األمل ٌحدو عنترة فً أن ٌعترؾ به .22

 ( )      اػزوف ّلاك ثؼٕزوح ٚ٘ٛ ٛف٩ ثؼل أْ ؽبٚي أؽل ثٕٟ ػجٌ أْ ٠لػ١ٗ .23

 ( )      ٨ْ لٍت ػٕزوح ػٍٝ ّلاك ثؼل أْ ٍّغ لٖخ ىث١جخ ػٓ ثوٖ ثٙب ٚثأثٕبئٙب .24
 ( )       ترى زبٌبة أن شداد لن ٌعترؾ بعنترة ألنه ٌشك فً نسبه. .25
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 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : -ب
 ػبك ػٕزوح ئٌٝ اٌؾٍخ ٠َٛ اٌؼ١ل إٌَٛٞ اٌنٞ ٠مبَ فٟ ّٙو : -ٔ

 اٌّؾوَ □                               هِٚبْ □   هعت                               □        مٞ اٌؾغخ□   

 ٌُ ٠ن٘ت ػٕزوح ئٌٝ اٌؾفً ػٕل ػٛكرٗ ِجبّوح ثَجت :  -ٕ
 ٌُ ٠َّؼ ٌٗ ١ٍلٖ □          وبْ ِزؼجب□   ٌُ ٠ىٓ فبٌٟ اٌمٍت         □  ٌُ ٠َزطغ اٌن٘بة                    □  

 ٠وٜ ػٕزوح أْ ٍجت ّمبئٗ ٘ٛ : -ٗ
 ػجٍخ □              عؾٛك لِٛٗ□   أِٗ ىث١جخ             □                        أثٖٛ ّلاك            □   

 وبٔذ ىث١جخ ٍجت ّمبة ػٕزوح ٤ٔٙب : -٘
 رىنة ػ١ٍٗ□       رقلَ ػجٍخ ١ٍّٚخ .□  ٌٚلرٗ ػجلا                       □ ٌُ رقجوٖ اٌؾم١مخ                             □ 

 بة أْ ٠ٍلْ ِضٍه " اٌؼجبهح رلي ػٍٝ :" ٌمل ػمّذ إٌَ -ٙ
 ؽو٠خ ػٕزوح .□  ػجٛك٠خ ػٕزوح                   □               ٍٛاك ػٕزوح□   ِىبٔخ ػٕزوح                      □ 

 ٌـ : ٚأِٙب  وبٔذ ىث١جخ رن٘ت ئٌٝ ٚػجٍخ -3
 ٛبػخ ٌَبكارٙب .□       رَبػل٘ٓ □               رؾًّ ٌٗ وٍّخ ١ٛجخ□  رؾًّ ٌٗ أفجبه٘ٓ                             □  

 " ٛبٌّب رجَّذ ٌّٓ أِمزُٙ ....  " لبٌزٙب ىث١جخ ػٓ : -1
 لَٛ ػٕزوح□     ػجٍخ ٚػّوٚ .□   ِوٚح ١ٍّٚخ                      □   ّلاك ِٚبٌه                                 □   

 ا٨ٍُ اٌؾم١مٟ ٌـ " ىث١جخ " ٘ٛ : -0
 ٔبٔب .□                     ِبه٠ب□   كأب                  □  ربٔب                                        □               

 ك٠بٔخ " ىث١جخ " اٌؾم١م١خ  ٟ٘ : -ٓٔ
 ١ٍٛخ .اٌّغ□             ا١ٌٙٛك٠خ□   اٌٛص١ٕخ                     □  ا١ٌَّؾ١خ                              □  

https://dardery.site/


 

   0202/0202الثانوي  األولالصف             الفصل الدراسي األول                 عنترة بن شدادتايلوس قراءة في قصة 

     تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - 01157335050  

 ألَُ " ػٕزوح " أْ ٠غجو " ّلاكا " ػٍٝ ا٨ػزواف ثٗ ٚئ٨ : -ٔٔ
 ٠مزً ٔفَٗ□      . ٠مزٍٗ□  ٠ؼوثل فٟ ا٤هٗ            □   ٠زَٛي فٟ ا٤هٗ                  □   

 وبٔذ " ىث١جخ " رواٚؽ " ػٕزوح " ثَجت : -ٕٔ
 . اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ□   فٛفٙب ػٍٝ " ّلاك "            □    فٛفٙب ػٍٝ " ػٕزوح "            □   فٛفٙب ػٍٝ ٔفَٙب□   

 ئفٛح " ػٕزوح " ٤ِٗ : -ٖٔ
 أهثؼخ ئفٛح□      ص٩صخ ئفٛح   .□   أفٛاْ                            □   أؿ ٚاؽل                              □  

 أفجود " ىث١جخ " " ػٕزوح " أْ " ّلاكا " اػزوف ثٗ ؽ١ٓ : -ٗٔ
 ٕبه فبهً ػجٌ□      ػٍُ أْ ػجٍخ رؾجٗ .□  أٍوٖ ثؼ٘ اٌغياح         □   ّٛغ ثؼ٘ ثٕٟ ػجٌ ف١ٗ               □

 أؽٌ ػٕزوح ثؼل ٍّبع لٖخ أِٗ اٌؾم١م١خ ٔؾٛ ّلاك ثـ  : -٘ٔ
 اٌغٚت ٚاٌىوا١٘خ □  اٌىوا١٘خ ٚاٌؾمل ػ١ٍٗ .   □  اٌمَٛح ٚإٌفٛه ِٕٗ               □  اٌؼطف ٚا١ًٌّ ٔؾٖٛ            □ 

 ( https://dardery.site  ٌٍزله٠ت ا٦ٌىزوٟٚٔ ىٚهٚا ِٛلغ أؽّل كهك٠وٞ ٌٍزله٠جبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ  )  

 ج: من القائل:
 (  )      ٌَٚذ أىو أٔٗ ػي٠ي ػٍٟ. -ٔ

 (  )    ئْ لٍجٟ ٠زّيق ٚاٌغ١ع ٠زفغو ثٟ. -ٕ

 (  )    ٙخ اٌّٖبة اٌزٟ ٠مَّْٛ ثٙب.أِمذ ٘نٖ ا٢ٌ -ٖ

 (  )      ٌمل ػمُ إٌَبة أْ ٠ٍلْ ِضٍه. -ٗ

 ( https://dardery.site  ٌٍزله٠ت ا٦ٌىزوٟٚٔ ىٚهٚا ِٛلغ أؽّل كهك٠وٞ ٌٍزله٠جبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ  ) 
 

 أجب عما ٌلً: -د
 ٌُ ٠زغٗ ئٌٝ ِٛٙغ اٌؾفً ؟ٌّبما ارغٗ ػٕزوح ئٌٝ ث١ذ أِٗ ٚ -ٔ

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

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

 و١ف اٍزمجٍذ ىث١جخ اثٕٙب ؟ ٚو١ف وبْ ؽبٌٗ ِؼٙب ؟ - ٕ

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

 

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

 افزٍفذ ٔظوح ػٕزوح ئٌٝ أِٗ ػٓ ٔظورٙب ئٌٝ ٔفَٙب . ٚٙؼ مٌه . -ٖ

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

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

 .كًٌ ػٍٝ ٚفبة ىث١جخ ٚووَ إٍٔٙب ثّب ٠إول أٔٙب ؽوح  -ٗ

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

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

 ٌّبما وبٔذ ىث١جخ رزغٌَ ػٕل ػجٍخ ١ٍّٚخ ؟ ٚثُ هكَّ ػٕزوح ؟ -٘

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

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

 ـ ِب اٌنٞ ػيَ ػ١ٍٗ ػٕزوح ثؼل ٍّبع اٌؾم١مخ ِٓ أِٗ ؟ ٌّٚبما ؽنهرٗ أِٗ ؟ ٙ

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

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

 ٌّبما وبْ ّلاك ٠ٕىو ثٕٛرٗ ٌؼٕزوح ؟  -3

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

 ـ لوه ػٕزوح أْ ٠ٛاعٗ أثبٖ ، فّب ِٛلف ا٤َ ؟ ٚثُ ّٛأٔٙب ػٕزوح ؟ 1

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

 ٌّبما هفٚذ ىث١جخ أْ ٠ٛاعٗ ػٕزوح ّلاكاً ؟ -0

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

 رؾلصذ ىث١جخ ؽل٠ضبً أ٨ْ لٍت ػٕزوح ػٍٝ ّلاك . ف١ُ رؾلصذ ؟ -ٓٔ

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

 ( https://dardery.site  ٟٔ ىٚهٚا ِٛلغ أؽّل كهك٠وٞ ٌٍزله٠جبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ  ٌٍزله٠ت ا٦ٌىزوٚ) 
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 ل& ملخص الفص
  وقد خرج …. وم مناة ٌبراحا فى ظاهر النجع لٌحتفلوا ب ًفصل ٌعرض صورة جذابة لمنظر القمر حٌث انتحى أهل الحهذا

 عنترة من بٌت أمه بعد أن اعترفت له بؤنه ابن شداد .
  نكرا أن تكون واقترب عنترة من مكان الحفل ، وقد خطرت له صورة عبلة وخٌل إلٌه أنه ٌسمع صوت ؼنائها ، وٌتساءل مست

 وال ٌخطر ببالها أنه وحده ٌناجى آالمه وأحزانه . ٌنعبلة مع الاله
  ن حول نار لها ، والشباب ٌدعونه لمجالستهم حتى اقترب من سرادق طوتسوقه قدماه إلى موضع الزحام وقد تحلقت كل ب

ن شراب الخمر وتبارى الفرسان ، وتناشد وٌعرض علٌنا الكاتب صورة لما ٌحدث فى مثل هذا الٌوم م، الملك زهٌر بن جذٌمة 
 األشعار .
   وٌعرض عنترة عن كل شًء وٌتساءل فى نفسه عن سبب ذهابه إلى هذا الحشد أهى صورة عبلة أم ضٌق صدره ؟  أم األمل

 ؟ أباه فٌواجههٌلقى  ًف
   وصمت الجمٌع كفت عن الؽناءوخجلت وفتالقت عٌناهما وتبسمت عبلة  ،وٌمشى على ؼٌر هدى حتى ٌرى نفسه أمام عبلة ،

 .، ولكنه تركها واندفع نحو سرادق الملك زهٌر ، وحٌا الملك 
  للجلوس فٌحتك به عمارة بن زٌاد وٌكاد السالح أن ٌكون الحكم ،وٌختلط الحابل بالنابل ، وٌؤتى شداد  اال ٌجد عنترة مكان

 فٌؤخذ بٌده ، وٌخرج به بعد أن تفرق الجمٌع . )
   وٌدور بٌنهما حوار ٌحاول عنترة خالله أن ٌنزع من شداد ما ٌإٌد  ، شداد ًمن الوادى ٌجلس عنترة عند قدموعند شعب

وهو ٌدافع عنه ، قول أمه من أن شداد أبوه ، وٌحاول شداد أن ٌهرب منه بؤنه ٌعامله معاملة خاصة تتساوى ومعاملة األب ابنه 
 . وٌجلسه فى مجلسه وٌؤخذ رأٌه فى  أموره الجلٌلة

   ولكن عنترة صمم على أن ٌخلع رداء العبد عن نفسه ..... فمازال به حتى اعترؾ بؤنه أبوه ، وأنه ال ٌستطٌع أن ٌلحقه به
خوفا من المعرة ومعارضة القبٌلة له .... وٌثور عنترة فهو صاحب قضٌة حرٌته ومعاملته كإنسان حر، وٌنتهى األمر بٌنهما 

  القوم لٌقوم بما ٌقوم به العبٌد ، ولن ٌشاركهم الؽزو أو الدفاع عن القبٌلة .بذهاب عنترة إلى البرٌة معتزال

 أٌن اجتمعت عبس ؟  (1
  اعزّؼذ ػجٌ فٟ اٌجواػ اٌٛاٍغ اٌنٞ رؼٛكد أْ رم١ُ ف١ٙب اؽزفب٨رٙب.  

 : لماذا خرج القوم من قبٌلة عبس إلى البراح الواسع ؟  (2
  ػبَ . ؽزٝ ٠ؾزفٍٛا ث١َٛ ِٕبح ػٍٝ ٛو٠مزُٙ ٚػبكرُٙ و ً 

 : لماذا ذهب عنترة إلً أرض البراح ؟  (3
 َٔجخ ئ١ٌٗ ١ٌٚغجوٖ ػٍٟ ا٨ػزواف ثٗ . خٌُ ٠ن٘ت ١ٌْبهن اٌمَٛ اؽزفبٌُٙ ٌٚىٕٗ م٘ت ١ٌٍزمٟ ّلاك ف١َأٌٗ ػٓ ؽم١م 

 : بماذا أحس عنترة أثناء ذهابه ألرض البراح ؟ (4
  ًأؽٌ ثأْ ٕ٘بن ٙغخ ٠ؾٍّٙب ئ١ٌٗ ا١ٌَُٕ وأٔٗ ٌُ ٠ْب٘ل ِضٍٙب ِٓ لج. 

 : ما التساإالت التً دارت فً رأس عنترة أثناء ذهابه ألرض البراح ؟ (5
  ؽيْ ٚأٌُ . ٠مبٍٟوبٔذ اٌزَبؤ٨د ؽٛي ٚعٛك ػجٍخ فٟ ٘نا اٌؾفً رغٕٟ ٚرولٔ ٨ٚ رٙزُ ثّب ِٓ 

 : ماذا فعل الفرسان عندما شاهدوا عنترة ؟ (6
 رٟ . اي ٌُٙ : ٍأػٛك ئ١ٌىُ ثؼل رؾ١خ ٍبكأٍوع اٌفوٍبْ ٠زَبثمْٛ ئ١ٌٗ ٠ٚزغبمثٛٔٗ ١ٌغٌٍ ِؼُٙ ، ٌٚىٕٗ هف٘ ٚلب 

 : ما الذي وجده عنترة فً مكان االحتفال ؟  (7
 ٓ٨ؽع فز١بد ػجٌ أِبَ اٌَواكق ٚ٘ٓ ٠ولٖٓ ٠ٚغ١ٕ 

 : كٌؾ كان حال عنترة عندما رأي عبلة ؟  (8
  : َٗأوً ٘إ٨ة ٠ٕظوْٚ ئ١ٌٙب " " غٚت ػٕزوح ثْلح ٚلبي ٌٕف. 

 حتفال .: صؾ شعور عبلة عندما رأت عنترة فً اال (9
 . رجَّذ ػجٍخ ػٕلِب هأد ػٕزوح ِبص٩ً فٟ اٌؾفً صُ ِبٌذ ثوأٍٙب فٟ فغً صُ ٍىزذ ػٓ اٌغٕبة 

 : وجد عنترة أن عالم االحتفال بعٌد عن عالمه النفسً . وضح ذلك .  (11
  . ٖٓٙػٕزوح ٠وٜ أْ ػبٌُ ا٨ؽزفبي ػبٌُ ٠ّٛط فٟ ِوػ اٌؼ١ل ٌٖٚٙٛ ٚثٙغزٗ ث١ٓ أغبٟٔ فز١بد ػجٌ ٚهل 

 ِب ػبٌُ ػٕزوح إٌفَٟ : فٙٛ ػبٌُ ٍِئ ثبٌَّٙٛ ٚا٤ؽياْ ٚاٌَقٜ ػٍٝ لِٛٗ .أ -    

 زٌمة ؟ ج: صؾ سرادق الملك زهٌر بن  (11
  ّواف ِٓ وً ِىبْ ، ٠ٚطٛف اٌؼج١ل ثىئًٛ ِبٓ ٚا٤ فوُٚ ٚػ١ٍٗ اٌٍٛبئل ، ٚؽٌٛٗ اٌَبكح ِوبْ اٌٍّه عبٌَبً ػٍٟ رقذ ِٕٖٛة

 فٚخ ٠ٖجْٛ ف١ٙب ِٓ فّو اٌْبَ ٚاٌؼواق . 
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 ما الحرج الذي وقع فٌه عنترة ؟  : (12
  . ًٚلغ ػٕزوح فٟ اٌؾوط ػٕلِب م٘ت ئٌٟ ٍواكق اٌٍّه " ى١٘و " ٌُٚ ٠غل ٌٗ ِىبٔب 

 : " أال تجد لك مكاناً ٌا عنترة " ؟ من القائل لهذه العبارة ؟ وما أثره فً نفس عنترة ؟  (13
 ٍـــذ ػٕزوح ٠ٕظو ئٌٝ ػّبهح فٟ ٍقو٠خ لببئ٩ً ٌبٗ فبٟ ؽمبل : ٌبٛ : اٌمبئً ٘ٛ : ػّبهح ثٓ ى٠بك ، أصو ٘نٖ اٌؼجبهح فٟ ٔفٌ ػٕزوح : عؼ

أٖٔفذ ٌمّــذ ٌٟ ِٓ ِىبٔه ٠ب ػّبهح . صُ اّزل اٌؾٛاه ث١ٕٙب ٚلوة أْ ٠ٍزؾّب ثب٩ٌَػ ئ٨ أْ وجببه اٌمبَٛ ربلفٍٛا ٚفٚبٛا ا٨ّزجبـبن 

 ٚوبٔذ إٌز١غخ أْ أف٘ ا٨ؽزفـبي . 

 ى أي شًء اعتمد عنترة فً ذلك ؟: " لو أنصفت لقمت لً من مكانك ٌا عمارة " عل (14
   ٌاػزّل ػٕزوح فٟ مٌه ػٍٝ ّغبػزٗ إٌبكهح فٟ ػجٌ ٚػٍٝ ِؾبٌٚخ أْ ٠غجو ٚاٌلٖ ػٍٝ ا٨ػزواف ثجٕٛرٗ وّب أٔٗ ؽبِٟ ؽّٝ ػج

 ٚاٌّلافـغ ا٤ٚي ػٕٙـب . 

 : ما نتٌجة االصطدام بٌن " عنترة " و " عمارة " ؟ (15
 ٛا ئٌٟ ِٕبىٌُٙ .ػىو اٌْغبه ػٍٟ إٌبً فوؽخ اٌؼ١ل ، ٚأٖوف 

 الذي قاله شداد لعنترة عندما اتجه به إلى ِشعب من شعاب الوادي ؟ وماذا كان رد عنترة علٌه ؟  ما (16
 ٗعـــ  : لبي ٌٗ ّــلاك : أعئذ ٠ب ػٕزوح ػّلاً ٌزفَل ػ١ٍٕب ١ٌٍزٕب ؟ لبي ٌٗ ػٕزوح : أرٍِٕٟٛ ٠ب ١ٍلٞ ػٍٝ ِبب وببْ ٠ٕجغبٟ أْ رٍبَٛ ػ١ٍب 

 غ١وٞ ؟ 

 رة حدٌثه مع شداد ؟: كٌؾ بدأ عنت (17
 ػجٌ ١ّٚقٙب ٚأٔذ ٩ِم اٌقبئف ِٚطؼُ اٌغبئغ .......... صُ أفجوٖ بهثلأ ػٕزوح ٠ؼلك ٕفبد ّلاك فٟ هفك ١ٌٚٓ ، فمبي ٌٗ : أٔذ ف ً

 ثؾل٠ش أِٗ ثأٔٗ اثٓ ّلاك .

 : بماذا رّد شداد علٌه ؟ (18
 زٟ ٚأعٍَه فٟ ِغٍَٟ ٚأػبٍِبه أفٚبً ِّبب أػبِبً ثبٗ ؽبٚي ّلاك اٌزٙوة ٚلبي ٌٗ : أٌَذ أػط١ه ِب ٠ؼطٟ ا٤ة ٨ثٕٗ ، ٚأكفٍه ث١

 اٌؼج١ل . 

 : عّم سؤل عنترة شداد ؟ وماذا كانت إجابة شداد ؟  (19
   ٍْأٌٗ ػٓ ؽم١مخ أِوٖ ً٘ ٘ٛ ػجلٖ أَ اثٕٗ ؟ ئ٨ أْ ئعبثخ ّلاك ٌُ رىٓ ٕو٠ؾخ ثً وبٔذ ِواٚغخ ٚ٘وٚثبً ِٓ ا٦عبثخ ؽ١ش لبي ٌٗ ئ

 و٠ــل .٠ؼبٍِٗ ِؼبٍِخ ؽَٕخ ٠ٚؼط١ٗ وً ِب ٠

 : ما مظاهر أفضال شداد على عنترة ؟ ولم ذكرها شداد لعنترة ؟  (21
   أٔٗ وبْ ٠ىوَ ِىبٔزٗ ٠ٚلفٍٗ ث١زٗ ٠ٚغٍَٗ ِؼٗ ٠ٚووت ِؼٗ ٠ٕٚبع١ٗ ٠ٚلػٖٛ ٌؾّب٠زٗ ٠ٕٖٚوٖ ئما ظٍُ ٠ٚوفغ ػٕٗ اٌظٍُ . ٚلل موو٘ب

 ّلاك ٌؼٕزوح ؽزٝ ٠جؼلٖ ػٓ اٌم١ٚخ ا٤ٍب١ٍخ ٚ٘ٝ ا٨ػزواف ثٗ .

 عنترة " " شداد " ؟  : بم هدد " (21
  ٟ٘لكٖ ثأٔٗ ئْ ٌُ ٠ؼزوف ثٗ فَٛف ٠ٚغ ا١ٌَف فٟ ٕلهٖ ٠ٚمزً ٔفَبٗ أٚ ٠ٚبوة فبٟ ا٤هٗ فب٩ ٠ؼبوف إٌببً ِىبٔبٗ أٚ ٠ٙب١ظ فب

 إٌبً ف١مزٍُٙ ٠ٚوػجُٙ .

 : ما أثر تهدٌد عنترة علً " شداد " ؟ (22
  ، ٍٗ٠مٛي : أهؽٕٟ ٠ب ١ٍلٞ ِٓ اٌؼجٛك٠خ . ٘ٛ هٖ ٚػٕزوح ٕلففزؼ ألَُ أٔٗ ٌُ ٠ٖجو ػٍٟ أؽل ٕجوٖ ػٍٟ ػٕزوح ٚ٘لكٖ ثمز 

 : لماذا قرر عنترة أن ٌظل عبداً ؟  (23
   . ِٗٛئػ٩ْ أثٛرٗ ٌٗ ؽزٝ ٠وٙٝ ل ً  ٤ْ ّلاكاً أعَّ

 : ماذا طلب شداد من عنترة ؟  (24
   . ٍٗٛت ِٕٗ أْ ٠زو٠ش فٟ ٍٛجٗ ؽزٝ ٠ؾًّ اٌمَٛ ػٍٝ ا٨ػزواف ثجٕٛر 

 بؤبوته لعنترة ؟  : ما الذي كان ٌخشاه شداد إذا ما اعترؾ (25
   . وبْ ٠قْٝ أْ ٠زّٙٗ لِٛٗ ثأٔٗ أٌؾك ثُٙ اٌّؼـوح 

 : ما الذي فعله عنترة عندما علم أن والده ٌخشى قومه ؟  (26
   " ٍمٜ ئٌٝ للِٟ أث١ٗ فغأح فمجٍّٙب ٚٔٙ٘ َِوػبً لبئ٩ً ٌٗ : أٔب ئمْ ػٕزوح اٌؼجل ئٌٝ أْ ٠وٙٝ ٘إ٨ة 

 : ما الذي قرره عنترة فً نهاٌة األمر ؟  (27
  لوه ػٕزوح اػزياي لِٛٗ ِٚغبٌَُٙ ، ٚأْ ٠فؼً أفؼبي اٌؼج١ل ِٓ هػٟ ٧ٌثً ٚؽٍجٙب ٚئثؼبك  اٌنئبة ػٕٙب ، ٚأ٨ ٠مبرً ِؼُٙ ٨ٚ ٠بلافغ

 ّوف وج١و ٥ٌؽواه فمٜ ؽك اٌّْبهوخ ف١ٗ .. أِب اٌمزبي ٚاٌلفبع ػٓ اٌمج١ٍخ فٙٛ ػٓ لج١ٍزٗ ٤ٔٗ ػجل 
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https://dardery.site/


 

   0202/0202الثانوي  األولالصف             الفصل الدراسي األول                 عنترة بن شدادتايلوس قراءة في قصة 

     تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - 01157335050  

 تدرٌبات

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

 ( )               وبٔذ اٌؾٍخ فب١ٌخ ئ٨ ِٓ ػغبئي ا٦ِبة ٚاٌٚؼبف ِٓ اٌوعبي ٚإٌَبة  .ٔ

 ( )     فوعذ لج١ٍخ ػجٌ ئٌٝ اٌجواػ اٌف١َؼ ٨ٍزمجبي ػٕزوح ٚاٌووت اٌؼبئل ِٓ ٘ٛاىْ .ٕ

 ( )     .    فوط ػٕزوح ِٓ ث١ذ أِٗ ِزٛعٙب ٌٍؾٍخ ٩ٌؽزفبي ِغ اٌمَٛ ثبٌؼ١ل .ٖ

 ( )       وبٔذ إٔٛاد اٌغٕبة ٚا١ٌٖبػ رًٖ ئٌٝ ػٕزوح ف١طوة ٌٙب لٍجٗ. .ٗ

 ( )       غٕبة٘ب فبىكاكد ٍؼبكرٗ ثبٌؼ١ل فطود ٌٗ ٕٛهح ػجٍخ ّٚؼو وأٔٗ ٠َّغ  .٘

 ( )      ًٕٚ ػٕزوح ئٌٝ اٌجواػ اٌف١َؼ فمٖل ٍواكق اٌٍٍّه ى١٘و ٌزؾ١زٗ. .ٙ

 ( )    وبْ ػٕزوح  ٠جغٟ ِٓ م٘بثٗ ِْبهوخ اٌمَٛ فٟ اٌْواة ِٚجبهاح اٌفوٍبْ ٚئْٔبك اٌْؼو. .3

 ( )    ثطْٛ اٌمج١ٍخ  وبْ اٌمَٛ ِغزّؼ١ٓ فٟ اٌجواػ ػٍٝ ١٘ئخ ؽٍمبد  وً ِٕٙب ٠ّضً ثطٓ ِٓ .1

 ( )      وبْ اٌٍّه ى١٘و ٠غٌٍ ػٍٝ رقذ فوُ ثبٌّٕبهق كافً ٍواكق ػظ١ُ.  .0

 ( )       ٌّؼ ػٕزوح ػجٍخ رغٕٟ ِغ فز١بد ػجٌ ثبٌموة ِٓ اٌَواكق.    .ٓٔ

 ( )         اثزَّذ ػجٍخ ٌؼٕزوح ػٕلِب هأرٗ فبثزَُ ٌٙب. . .ٔٔ

 ( )       ٍه ى١٘و.ٌُ ٠غل ػٕزوح ٌٕفَٗ ِٛٙؼب ٠غٌٍ ف١ٗ فٟ ِغٌٍ اٌّ .ٕٔ

 ( )   " لٖل ثٙب ػّبهح ئ٘بٔخ ػٕزوح ثىٛٔٗ ػجلا ٨ ِىبْ ٌٗ ث١ٓ ا٤ؽواه.أ٨ رغل ٌه ِىبٔب ٠ب ػٕزوح ؟ " .ٖٔ

 ( )        أكهن ػٕزوح اٌّغيٜ ِٓ ٚهاة و٩َ ػّبهح فغٚت. .ٗٔ

 ( )   "رو٠ش ٠ب ػٕزوح ٠ٚؾه ٠ب ػٕزوح رٛلف ػٕزوح ػٓ لزبي ػّبهح ثؼلِب ٍّغ ٕٛد اٌٍّه ى١٘و " .٘ٔ

 ( )      فوط ػٕزوح ثٖؾجخ ّلاك ٚػبك اٌمَٛ ٌّب وبٔٛا ف١ٗ ِٓ اٌْوة ٚاٌغٕبة. .ٙٔ

 ( )         ٨َ ّلاك ػٕزوح ػٍٝ ئفَبكٖ فوؽخ اٌمَٛ ثبٌؼ١ل  .  .3ٔ

 ( )      اٌمٛي اٌنٞ ٍّؼٗ ػٕزوح ِٓ أِٗ ٌُٚ ٠َّؼٗ ِٓ ّلاك  ٘ٛ أْ ّلاك أثٖٛ.  .1ٔ

 ( )   ىجو٠بة  ٥ّ٠ ٔفَٗ ٚاٌمٛح رَوٞ فٟ ػوٚلٗ.ّؼو ػٕزوح ػٕلِب ػٍُ  ٚ٘ٛ ٛفً أٔب أثبٖ ّلاك ثبٌ .0ٔ

 ( )       ؽبٚي ّلاك ِواٚغخ ػٕزوح ٚػلَ ا٨ػزواف ثأثٛرٗ.            .ٕٓ

 ( )        غٚت ّلاك ِٓ ػٕزوح ػٕلِب لوْ ث١ٓ اٍّٗ ٚاٌوق. .ٕٔ

 ( )      ٍٛت ػٕزوح ِٓ ّلاك ئؽلٜ فٍٖز١ٓ ئِب أْ ٠ؼزوف ثٗ ٚئِب أْ ٠ٕىو ثٕٛرٗ. .ٕٕ

 ( )       ٘ ١ٍفٗ فأٍوع ػٕزوح ئٌٝ اٌلفبع ػٓ ٔفَٗ.أَِه ّلاك ثّمج .ٖٕ

 ( )       اػزوف ّلاك ثأثٛرٗ ٌؼٕزوح ٌٚىٕٗ ػبعي ػٓ ئػ٩ْ مٌه ػٍٝ ا٥ٌّ .ٕٗ

 ( )  لوه ػٕزوح اػزياي لِٛٗ ٚاٌن٘بة ٍٜٚ اٌؼج١ل ٌوػٟ ا٤غٕبَ  ٚ ؽٍت ا١ٌٕبق ٌوفُٚٙ أْ ٠ٕزَت ئ١ٌُٙ. .ٕ٘

 ( https://dardery.site  وٞ ٌٍزله٠جبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ  ٌٍزله٠ت ا٦ٌىزوٟٚٔ ىٚهٚا ِٛلغ أؽّل كهك٠)  

 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : -ب
 فوعذ ؽٍخ ػجٌ وٍٙب ئٌٝ اٌجواػ ١ٌؾزفٍٛا ثبٌؼ١ل ِبػلا : -ٔ

 اٌؼغبئي ٚا١ٌْٛؿ.□          ٌغٛاهٞاٌؼج١ل ٚا□  ا٤ِواة ٚاٌَبكح        □   ا٤ٛفبي ٚاٌٖج١بْ                   □   

 وبْ " ػٕزوح " فٟ ١ٍوٖ ٚ٘ٛ ما٘ت ئٌٝ اٌؼ١ل ٠َّغ ٕٛد اٌغٕبة فٟ ٕٛهح : -ٕ
 ػنثخ ع١ٍّخ□   ل٠ٛخ ّل٠لح .□ غبِٚخ فف١خ                □ ٚاٙؾخ ع١ٍخ                          □  

 ّؼٛه " ػٕزوح " أصٕبة م٘بثٗ ئٌٝ اٌؾفً : -ٖ
 اٌفوؽخ ٚاٌَؼبكح .□   ا٨ٙطواة ٚا١ٌٚك         □         اٌقٛف ٚاٌغٚت□  ٌْٛق                  اٌٍٙفخ ٚا□    

 وبْ ٘لف " ػٕزوح " ِٓ اٌن٘بة ٌٍؼ١ل ٘ٛ : -ٗ
 ٨ ٠ؼوف ٘لفب .□               هؤ٠خ ػجٍخ□  ئْٔبك اٌْؼو          □   ّوة اٌقّو ٚاٌغٕبة                    □   

 " ػٕزوح ئٌٝ أؽل فٟ اٌؾفً ثَجت :ٌُ ٠ٍزفذ  -٘
 ٌُ ٠ىٓ هاغجب فٟ اٌّْبهوخ .□ ٠وٜ ٔفَٗ ألً ُِٕٙ            □             ثؾضٗ ػٓ ّلاك□  ٠وٜ ٔفَٗ أفًٚ ُِٕٙ         □ 

 ٔظو " ػٕزوح " ئٌٝ اٌفز١بد فٛعل " ػجٍخ " : -ٙ
 ٕبِزخ ِٕط٠ٛخ .□               رٚؾه ٚرجزَُ□     ؽي٠ٕخ ِزجوِخ        □  رولٔ ٚرغٕٟ                          □   

 ػٕلِب هأٜ اٌٍّه " ى١٘و " ػٕزوح " فٟ اٌؾفً :  -3
 ٛوكٖ□     ػٕفٗ .□  ؽ١ّبٖ                                □       ٔٙوٖ                                      □  

 وبْ ٠ؾ١ٜ ثبٌٍّه فٟ ِغٍَٗ : -1
 اٌَبكح ٚا٤ِواة .□             أثٕبؤٖ□  اٌؼج١ل ٚا٦ِبة            □                       اٌوالٖبد ٚاٌّغ١ٕبد□ 

 " أ٨ رغل ٌه ِىبٔب ٠ب ػٕزوح " لبٌٙب : -0
 ػّبهح ثٓ ى٠بك .□                   ِبٌه ثٓ لواك□  ّلاك             □  اٌٍّه " ى١٘و "                              □ 
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 ٨ رغل ٌه ِىبٔب ٠ب ػٕزوح " اٍزفٙبَ غوٙٗ :" أ -ٓٔ
 اٌَقو٠خ .□   إٌفٟ                               □                        اٌزؼغت□  اٌزمو٠و                   □ 

 ٌُ ٠َزغت " ػٕزوح" ٌٍٍّه "ى١٘و " ؽ١ٓ لبي ٌٗ : " رو٠ش ٠ب ػٕزوح " ثَجت : -ٔٔ
 ٍقطٗ ػ١ٍٗ .□   ٌُ ٠َّغ ٕٛرٗ                   □                       غٚجٗ ِٓ ػّبهح□  أْغبٌٗ ػٕٗ            □ 

 اٌنٞ ٚٙغ ؽلا ٌٍّؼووخ ث١ٓ " ػٕزوح " ٚ "ػّبهح " ٘ٛ :  -ٕٔ
 ػجٍخ .□ ّلاك                                □                  ىث١جخ□  اٌٍّه ى١٘و               □  

 ػبك إٌبً ئٌٝ ِٕبىٌُٙ ٌُٚ ٠ىٓ ٌُٙ ػ١ل ثَجت :أف٘ اٌؾفً ٚ -ٖٔ
 أفَل ػ١ٍُٙ اٌؾفً ػٕزوح.□  ؽئُٙ ػٍٝ ػٕزوح          □            غٚجُٙ ِٓ ػّبهح□  ؽئُٙ ػٍٝ ػجٍخ            □  

 اعزنة " ّلاك " " ػٕزوح " ٍٚبه ثٗ ؽزٝ ًٕٚ ئٌٝ : -ٗٔ
 اٌٛاكٞ اٌف١َؼ□     ٚاكٞ اٌغٛاة .□ اٌف١َؼ                اٌجواػ□  ّؼت ِٓ ّؼبة اٌٛاكٞ                 □    

 لبي "ػٕزوح" ٌْلاك أْ أِٗ لبٌذ ٌٗ ل٨ٛ ٌُ ٠َّؼٗ ِٓ ّلاك ، اٌمٛي ٘ٛ : -٘ٔ
 ئٔٗ فبهً ػجٌ .□ ئٔٗ ١ٍلٖ                     □                        أٔٗ ػجل ّلاك□  ئٔٗ أثٖٛ              □   

 فٟ ٛفٌٛزٗ وٍّب ػ١ّوٖ ا٤ٛفبي م٘ت ئٌٝ : وبْ " ػٕزوح -ٙٔ
 أف١ٗ .□    أث١ٗ                                 □ أِٗ                                      □    ػجٍخ                  □  

 " أروٙٝ ٌٕفَه أ٠ٙب اٌجطً أْ رؼ١ِ ػجلا " لبئً اٌؼجبهح : -3ٔ
 ١ّجٛة .□  ػٕزوح                            □                          ّلاك                □      ىث١جخ□  

 ٍٛت " ػٕزوح " ِٓ ّلاك أْ ٠مزٍٗ فىبْ ِٛلف ّلاك ِٕٗ : -1ٔ
 ٍجٗ□   اؽزٕٚٗ .□   ألجً ئ١ٌٗ            □  أػوٗ ػٕٗ            □  

 أّعً " ّلاك اػزوافٗ ثـ" ػٕزوح " ثَجت : -0ٔ
 ّىٗ فٟ َٔت ػٕزوح□    ١ٙمٗ ِٓ ػٕزوح .□   فٛفٗ ِٓ لِٛٗ                 □                أْغبٌٗ ثبٌغيٚ  □  

 اٌمواه اٌنٞ ًٕٚ ئ١ٌٗ " ػٕزوح " ثؼل ؽٛاهٖ ِغ أث١ٗ ٘ٛ : -ٕٓ
 أْ ٠قطت ػجٍخ□     أْ ٠مبرً ثٕٟ ػجٌ .□ أْ ٠ؼزيي اٌمزبي               □   أْ ٠مزً ٔفَٗ                  □   

 ( https://dardery.site  ٍزله٠ت ا٦ٌىزوٟٚٔ ىٚهٚا ِٛلغ أؽّل كهك٠وٞ ٌٍزله٠جبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ  ٌ)  

 ج: من القائل:
 (  )      أ٨ رغل ٌه ِىبٔب ٠ب ػٕزوح. -ٔ

 (  )      ٚأٔذ ا١ٌٍٍخ رموػٕٟ ٚرؼٕفٕٟ. -ٕ

 (  )     رو٠ش ٠ب ػٕزوح ، ٠ٚؾه ٠ب ػٕزوح. -ٖ

 (  )   ٌُ رأد ثغل٠ل ػٍٝ ا٤ٍّبع فىً ػجٌ رؼوف أِٟ. -ٗ

 ( https://dardery.site  ٌٍزله٠ت ا٦ٌىزوٟٚٔ ىٚهٚا ِٛلغ أؽّل كهك٠وٞ ٌٍزله٠جبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ  ) 
 

 أجب عما ٌلً: -د
 ٕف ؽبي ػٕزوح ٚ٘ٛ ِزغٗ ئٌٝ ا٨ؽزفبي . -ٔ

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

 

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

  

 ِب اٌَجت ٚهاة م٘بة ػٕزوح ١ٌْٙل ا٨ؽزفبي ثبٌؼ١ل ؟ -ٕ

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

 

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

 

 رؾلس ػٓ اٌّٛلف اٌنٜ كاه ث١ٓ ػّبهح ٚػٕزوح ، ٚث١ٓ و١ف أزٙٝ اٌّٛلف ؟  -ٖ

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

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ِزٝ لبٌذ ىث١جخ ٌؼٕزوح أٔٗ اثٓ ّلاك ؟ ِٚب ِٛلفٙب ِٓ مٌه ػٕلِب وجو ؟  -ٗ

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

 

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

 

 موو ّلاك ثؼ٘ أفٚبٌٗ ػٍٝ ػٕزوح . فّب ٘ٝ ؟ ِٚب ٘لفٗ ِٓ مٌه ؟  -٘

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

 

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

 

 فّب ّ٘ب ؟  –ٓ ّلاك ئؽلٜ فٍٖز١ٓ ٍٛت ػٕزوح ِ -ٙ

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

 

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

 

 غ١و عل٠و ثّٖبؽجخ ١ٍفٗ ؟ ٌّبما هأٜ ػٕزوح ثأٔٗ  -3

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

 

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

 

 ٌّبما ٍٛت ّلاك ِٓ ػٕزوح ٍِٙخ ٩ٌػزواف ثٗ ؟ ِٚب ِٛلف ػٕزوح ثؼل أْ ٍٛت ّلاك ٍِٙخ ؟  -1
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 & ملخص الفصل
 القبٌلة كلها ٌخرج مؽاضبا ال ٌلوى  على شًء ، ها هو عنترة بعد أن فشل فً حمل والده على االعتراؾ ببنوته علنا أمام

ضاربا على ؼٌر هدى فً أرض هللا الواسعة حتى تقوده قدماه إلى وادى ذكرٌات ، الوادي الذى تربى فٌه فكان ملعبه ولٌالً 
 سمره ، وٌرعى إبل شداد وٌصارع العبٌد وٌصارعونه .

بقونه ، وكانت مناظره تحرك قلبه ومراعٌه فً الربٌع تبعث فٌه حتى إذا صار فتى راح ٌسابق الفتٌان على ظهور الخٌل وٌسا
كان فً عزلته فتلك ٌجول فً أنحاء الوادي ، ٌجد النشوة ... وكان كلما ضاق صدره ال ٌجد ما ٌفرج كربه ؼٌر اللجوء إلٌه 

رض الشر إال عبلة ، وكان العزاء فً صحبة اإلبل والخٌل ، وصٌد الوعول والظباء والذئاب والضباع حتى كاد ٌسمى اإلبل أ
 .فً كل لحظة ٌزداد حقداً على قومه وعلى أبٌه وٌقبل على شرب الخمر لٌنسى 

 وفى ٌوم كان ٌركب فرسه ، ٌمأل صدره من هواء الربٌع وتذكره الطبٌعٌة بعبلة ، وٌحس بحوافر فرس . . وكان فرس
 من عمارة بن زٌاد.شٌبوب وٌلتقى األخوان وٌتحاوران ، وٌسرد شٌبوب نبؤ خطبة عبلة 

 !وٌدور الحوار بٌن عقلٌتٌن : عقلٌة شٌبوب التً استكانت إلى واقـعها المرٌر ، تحاول أن تقنع اآلخرٌن بقبول الواقع
 وعقٌلة عنترة التً قررت رفض الظلم والحصول على الحرٌة بمنطق الحوار والسٌؾ.

 . ولعلك الحظت بعد أن فشل فً عزلته قرر أخٌراً الرجوع وٌقرر عنترة الرجوع إلى منازل عبس لٌنتصؾ لنفسه بسٌفه
 إلى مٌدان العراك .

 : ما الظروؾ التً أدت إلى خروج عنترة من الحً ؟ ولماذا لم ٌلتفت إلى الحً ؟   1س (1
   . اٌظوٚف رّضٍذ فٟ أْ ّلاكاً ػٍَّك اػزوافٗ ثؼٕزوح ػٍٝ هٙب أفٛارٗ ٚثٕٟ ػِّٛزٗ فٟ اٌمج١ٍخ 

ٝ اٌؾٟ ٤ٔٗ وبْ ٠ؾٌ ثب١ٌٚك ٚا٤ٌُ ٚا٤ٍف ػٍٝ ِٛلف أث١ٗ ِٕٗ ٚػغيٖ ػٓ أْ ٠ؼٍبٓ اػزوافبٗ ثؼٕزبوح ١ٌبوك ئ١ٌبٗ  ٌُٚ ٠ٍزفذ ػٕزوح ئٌ -

 اػزجبهٖ 

 : ما الذي كان ٌفعله عنترة وهو ٌسٌر فً شعاب الصحراء ؟  2س (2
  وبْ ػٕزوح ٠َوع فٟ فطبٖ ٠ٚطؼٓ ا٤هٗ ٠يط هِؾٗ فٟ ؽٕك ٚغ١ع 

 عتزاله لقومه ؟: صور كٌؾ كان حال عنترة بعد ا3س (3
  ٗوبْ ّل٠ل اٌغٚت ِٓ أث١ٗ ٚلِٛٗ اٌن٠ٓ رٕىوٚا ٌٗ ، فقوط ئٌٟ اٌٖؾواة ٨ ٠لهٞ ئٌٝ أ٠ٓ ٠ن٘ت ، ٠ىوٖ أْ رمغ ػ١ٕببٖ ػٍبٟ اٌؾبٟ اٌبنٞ ف١ب

 لِٛٗ .

 : ما الذي تذكره عنترة فً أثناء خروجه من الحً ؟4س (4
 ٖؼت إٌٛٛي ئ١ٌٗ .رنوو ػجٍخ اٌزٟ رؼٍك ثٙب أٍِٗ ٚوبٔذ ٕٛهرٙب أِبِٗ ِضً ٔغُ ثؼ١ل ٠ 

 : ما الذي تخٌله عنترة ؟ وعالم ٌدل ذلك ؟5س (5
  . وبْ ٠زق١ً أٗ ٠مزؾُ ىؽبِبً ّل٠لاً ٕبفجبً ، هغُ أٔٗ وبْ فٟ اٌٖؾواة ِّب ٠لي ػٍٟ ّلح غٚجٗ ٚصٛهرٗ اٌؼ١ٕفخ 

 : إلً أٌن اتجه عنترة ؟ ولماذا ؟وفٌَم كان ٌجد عزاءه ؟6س (6
 ١َؼ اٌنٞ روػٟ ف١ٗ ئثً ّلاك فمل وبْ ف١ٗ ؽ١برٗ ا٤ٌٟٚ ِٚٛٙغ ٌٖٙٛ ٚأٍّبهٖ ، فمل وبْ ٠ْؼو ظً ػٕزوح ١َ٠و ؽزٝ ًٕٚ ئٌٟ اٌٛاكٞ اٌف

ف١ٗ ثبٌواؽخ وٍّب ٚلؼذ ػ١ٕبٖ ػٍٟ ِٕبظوٖ اٌج١ٙغخ ، ٚوبْ ٠غل ػياةٖ فٝ ٕبؾجخ ا٦ثبً ٚاٌق١بً ٚفبٝ اٌقبوٚط ٌٖب١ل اٌٛػبٛي ٚاٌظجببة أٚ 

 ا٦لبع ثبٌنئبة ٚاٌٚجبع.

 الٌه فً الوادي ؟ وهل نسى قومه؟: كٌؾ قضى عنترة أٌامه ول7ٌس (7
  ًلٟٚ أ٠بِٗ ١ٌٚب١ٌٗ فٟ هػٟ ا٦ثً ١ٕٚل اٌؾ١ٛأبد ، ٚوبك أْ ٠َٕٟ لِٛٗ ، ئ٨ أْ ٕٛهح ػجٍبخ وبٔبذ ربنووٖ كائّببً ثٙبُ ف١بيكاك ؽٕمببً ٚؽمبلا 

ٙب ثبً ئٔٙبب وبٔبذ ري٠بل ػ١ٍُٙ ثَجت هفُٚٙ ا٨ػزواف ثٗ ، صُ ٌغأ ٌٍقّو ٌؼٍٗ ٠َٕٟ ِّب أكٞ ٌظٙٛه اٌٚؼف ػ١ٍٗ ثَجت ا٦فواٛ فٟ ّبوث

 ِٓ غٚجٗ ػٍٟ لِٛٗ . 

 : ما الذي كان ٌتذكره عنترة كلما وقعت عٌناه علً منظر أنٌق ؟ 8س (8
  وبْ ٠زنوو ػجٍخ ، ٕٚ٘ب وبٔذ رؾلصٗ ٔفَٗ ثأْ ٠ٕيي ػبٓ وجو٠بئبٗ ٠ٚؼبٛك ئٌبٟ اٌؾٍبخ ٌٚبٛ ٌٛلبِذ لٖب١و ٌؼٍبٗ ٠فبٛى ثٕظبوٖ ِبٓ ػجٍبخ أٚ ٠َبّغ

 ٕٛرٙب . 

 ة عندما رأى أخاه شٌبوب ؟ : ما الذي توقعه عنتر 9س (9
   . ًرٛلغ أْ ١ّجٛثبً " أفبٖ " عبة ١ٌقجوٖ أِواً ٘بِب 

 : بم أخبر شٌبوب عنترة ؟ 11س (11
  . أفجو ١ّجٛة ػٕزوح ثأْ ػّبهح ثٓ ى٠بك لل فطت ػجٍخ 

 : صؾ شعور عنترة عندما علم بخطبة عبلة من عمارة بن زٌاد .  11س (11
  ٌٚعؼً ٠قوق ا٤هٗ ثوِؾٗ ٌُ ٠ٕطك ػٕزوح ثغٛاة ثً ٚلف ٠ٕظو ئٌٝ ا " ََ  فٚبة ِجٙٛربً . صُ أٛوق ػٕزوح ٍبّ٘بً "ؽي٠ٕبً
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 : ما الهدؾ من إبالغ شٌبوب عنترة بخطبة عبلة ؟  12س (12
  . أ٨ ٠ورىت ػٕزوح ػ٩ًّ ِٓ ا٤ػّبي اٌقط١وح ٛ٘ 

 من الذي خطب عبلة ؟ وما موقؾ أهلها ؟ : 13س (13
  ٝٓأْ أثب٘ب مثؼ ػْوح ِٓ ا٦ثًفطجٙب ػّبهح ثٓ ى٠بك ، ٚكثّذ اٌفوؽخ فٟ اٌؾٟ ؽز   

 : بم نصح شٌبوب أخاه عنترة ؟وبَم حاول شٌبوب أن ٌخفؾ وقع النبؤ على عنترة ؟14س (14
  ًٖٔؾٗ ثأ٨ ٠غوٞ ٚهاة اٌَواة ، ٚأْ ٠ؼوف اٌؾم١مخ اٌزٟ رإول أْ ػٍجخ ٨ رؾت ِٕٗ غ١و ّؼوٖ ، وّب أْ أثب٘ب " ِبٌبه " ٌبٓ ٠بوف٘ هعب٩

ٓ ػجٍل ٌٚٛ وبْ ػٕزوح ٍٚٛت ِٕٗ أْ ٠ؾىُ ػمٍٗ ٨ٚ ٠ط١غ ٘نا اٌُٛ٘ اٌنٜ ٠ٍٚٗ ،ٚؽببٚي أْ ٠قفبف ٚلبغ ِٓ أّواف اٌمَٛ ٠ٚيٚط اثٕزٗ ِ

 .إٌجأ ػ١ٍٗ فمبي: ئٔه ثغ١و ّه فبهً ػجٌ ٚئٔه عل٠و أْ رىْٛ ١ٍل٘ب ٌٚىٓ لٚبؤن ظٍّه ٚعؼٍه ؽ١ش أٔذ ٌَٚذ ثأٚي ظٍّزٗ اٌؾ١بح 

 خرج مع شداد ؟ : ما الحق الذي اكتسبه عنترة فً ٌوم مناة حٌن  15س (15
   . اٌؾك ٘ٛ اػزواف ّلاك ٌٗ ثأثٛرٗ ٌٗ ِّب عؼً ٌٗ اٌؾك فٟ اٌفٛى ثؼجٍـخ 

 : لماذا قبل عنترة الرق أول األمر ؟و لماذا ثار علٌه ؟ وماذا قال عن علبة ؟ 16س (16
 ، ٚلبي : ئْ ؽجٗ ٌؼٍجبخ ٍِبه ػ١ٍبٗ ػمٍبٗ  لجً ػٕزوح اٌوق أٚي ا٤ِو ٤ٔٗ وبْ لو٠جبً ِٓ ػجٍخ ٚ صبه ػٕزوح ػٍٟ اٌؼجٛك٠خ ٤ٔٙب رجؼلٖ ػٓ ػجٍخ

 ٨ٚ ٠َزط١غ أؽل أْ ٠ٕزيػٙب ِٓ لٍجٗ ٌنٌه فٍٓ ٠وٗ أْ رزيٚط ِٓ غ١وٖ . 

 : بَم ذكر شٌبوب أخاه عنترة ؟وبَم رد علٌه عنترة ؟17س (17
 ٠ي٠بل ػٍبٝ وٛٔبٗ ػجبلاً ٨ٚ مووٖ ثأٔٗ ٨ ٠ٍّه ١ّئبً ٠ؼ١ٕبٗ ػٍبٟ اٌبيٚاط ثٙبب أٚ ِٕبغ ىٚاعٙبب ِبٓ غ١بوٖ ، ٚهك ػ١ٍبٗ ػٕزبوح ثأٔبٗ ٠بنووٖ ثأٔبٗ ٨

٠َزط١غ أْ ٠ّغٛ ٕٛهرٗ ِٓ ػ١ْٛ لِٛٗ ٚأٔٗ ٌٓ ٠غل أثبً ٠ٕٖوٖ ٌٚٓ ٠غل َٔجبً ٠ّٙل ٌٗ اٌَبج١ً ٌٚبٓ ٠غبل اٌّببي اٌبنٜ ٠ؼ١ٕبٗ ػٍبٝ ثؼب٘ 

 أِوٖ ٌٚىٕٗ ٠ٍّه ٔفَٗ اٌزٝ ٨ روٙٝ ئ٨ اٌّٛٙغ اٌنٜ ٠وٙبٖ ٌٚٛ وبْ مٌه لٙواً.

 من شٌبوب ؟وما رد شٌبوب علٌه؟:ما الحدٌث الذى طلب عنترة أن ٌسمعه 18س (18
  أْ ٠ؾلصٗ ػٓ ػجٍخ ٔفَٙب ٚأ٨ ٠ٛاعٙٗ ثٙإ٨ة ٤ٔٗ ٨ ٠ؼوف أؽلاً ُِٕٙ ٚئّٔب ٠ؼوف ػجٍخ ٠ٚؾجٙب ، فمبي ١ّجٛة أرؾَجٙب روٙبٝ ثبه ٚربلع

 ٓػّبهح ثٓ ى٠بك 

 1وضح ذلك 1:لعنترة رأى فى موقؾ مالك من زواجه لعبلة 19س (19
 ٙبٖ ثؼّبهح ىٚعبً ٌؼجٍخ ٌٚٛ وبْ ِىبٔٗ ٌفؼً مٌه ٌٚىٓ ِبما ٠فؼً ٚلل أؽت ػجٍخ ٠٨َٚزط١غ اٌؾ١بح ثلٚٔٙب هأٜ ػٕزوح أْ ِبٌىبً ٨ ٩٠َ ػٍٝ ه

  ٌٓٚٛ وبٔذ ٌغ١وٖ ٌىبْ فٝ مٌه لزٍٗ ١ٌٌٚ أِبِٗ ئ٨ الزؾبَ اٌّٖبػت ؽزٝ ٚئْ لبثٍٗ اٌّٛد فٙٛ ٔز١غخ ا٤ِو٠ٓ

 : ما الذي عابه شٌبوب علً عنترة ٌوم ُمناة ؟ 21س (21
 أظٙو ٌٍغ١ّغ ؽجٗ ٌؼجٍخ ػٕلِب ٔظبو ئ١ٌٙبب أِببَ اٌمبَٛ ٍٚبىزذ ٘بٟ ػبٓ اٌغٕببة ، فزأوبل اٌغ١ّبغ ِبٓ أْ ّبؼوٖ ف١ٙبب ٘بٟ ، ِّبب ػبة ػ١ٍٗ أ ٗٔ

 أٚلؼٙب فٟ ؽوط ّل٠ل . 

 :علً أي شًء أصّر عنترة؟  وما تبرٌره لذلك ؟ 21س (21
٠ؾبهة ِبٌىبً ئما ٚلف ث١ٕٗ ٚث١ٓ ؽجٗ ٌؼجٍخ ٚأْ ٠ؾبهة  إّٔو ػٍٟ أْ ٠مبرً ّلاك ٚلِٛٗ ئٖٔبفبً ٌٕفَٗ ٌٚؾو٠زٗ ، ٛبٌّب ٠ٕىوٖ اٌغ١ّغ  ٚأْ

ػّبهح ئما رغوأ ػٍٝ اٌيٚاط ِٓ ػجٍخ ، ٚٚصت ئٌٟ عٛاكٖ ٚػبك ئٌٟ اٌؾٟ ، ١ّٚجٛة ِٓ ٚهاةٖ ،ٚؽغزٗ فٝ مٌه أْ وً فوك ِٓ ػجٌ ٨ 

 ٠ٕظو ئ٨ ٌٕفَٗ ف٩ ٌَٛ ػ١ٍٗ ئما ٔظو ٌٕفَٗ .

 ( https://dardery.site  ٞ ٌٍزله٠جبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ  ٌٍزله٠ت ا٦ٌىزوٟٚٔ ىٚهٚا ِٛلغ أؽّل كهك٠و)  

 تدرٌبات

 أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة : ضع عالمة )أ
 ( )                .فوط ػٕزـوح ِٓ اٌْؼت ٘بئّب ػٍٝ ٚعٙٗ ٨ ٠لهٜ أ٠ٓ ٠ن٘ت .ٔ

 ( )         ئٌٝ ٔبؽ١خ اٌؾٟ أصٕبة ١ٍوٖظً ػٕزوح ٠ٕظو  .ٕ

 ( )     أؽٌ ػٕزوح ثبٌٙلٚة ٚاٌواؽخ فٟ ٘لٚة ا١ًٌٍ أصٕبة ١ٍوٖ فٟ اٌٖؾواة اٌّٛؽْخ .ٖ

 ( )      ٓ ٠طؼٓ ا٤هٗ ثوِؾٗ فٝ ؽٕك ِغ وً فطٛح ٠قطٛ٘ب ظً ػٕزوح  .ٗ

 ( )        ٓ ًٕٚ ػٕزوح ئٌٝ اٌٛاكٞ اٌف١َؼ ثؼل ٍٛٛع اٌٌّْ .٘

 ( )         و٠بد ع١ٍّخ فٟ ٔفٌ ػٕزوح..اٌٛاكٞ اٌف١َؼ ٠ؾًّ مو .ٙ

 ( )  ئٌٝ اٌٛاكٞ اٌف١َؼ ف١زقٍٔ ِٓ ِّ٘ٛٗ.. وٍّب ٙبق ٕلهٖ ٨ ٠غل ِب ٠فوط ووثزٗ ئ٨ أْ ٠ٍغأ ػٕزوح  وبْ .3

 ( )    ٌُ ٠ٌٕ ػٕزوح أهٗ اٌْوثخ ٨ٚ لِٛٗ أصٕبة ئلبِزٗ فٟ ٕؾجخ ا٦ثً ٚاٌق١ً ثبٌٛاكٞ.  .1

 ( )      ِٓ اٌَّٙٛ ١َ٠ٚطو ػ١ٍٗ ا١ٌأً. وبٔذ موو٠بد ؽجٗ رغٍجٗ ف١َجؼ فٟ ثؾو  .0

 ( )      وبٔذ وً ٌؾظخ رّو ػ١ٍٗ ثبٌٛاكٞ ري٠لٖ ؽملا ػٍٝ لِٛٗ ٚؽجب ّٚٛلب ٤ث١ٗ ّلاك   .ٓٔ

 ( )   ٌؼٍٗ ٠وٜ ػجٍخ ٔبىػزٗ ٔفَٗ أْ ٠ٕيي ػٓ وجو٠بئٗ ٠ٚؼٛك ئٌٝ اٌؾٍخ أٚ ٠ٍُ ثٙب ئٌّبِخ ل١ٖوح .ٔٔ

 ( )         عبة ١ّجٛة ١ٌؾًّ ئٌٝ ػٕزوح أفجبه ٍبهح. .ٕٔ

 ( )      مثؼ ِبٌه اثٓ لواك فٌّ عيه اثزٙبعب ثقطجخاثٕزٗ ٌؼّبهح ثٓ ى٠بك. .ٖٔ

 ( )       عبة ١ّجٛة ثٙنا اٌقجو ئٌٝ ػٕزوح ١ٌؾنهٖ ِٓ غٚت ػّبهح .ٗٔ

 ( )        ٍٛت ١ّجٛة ِٓ ػٕزوح أْ ٠ؾىُ ػمٍٗ ٨ٚ ٠ووت اٌْطٜ. .٘ٔ
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 ( )       اٌْطٜ اٌنٞ لٖلٖ ١ّجٛة ٘ٛ ِؾبٌٚخ ػٕزوح افزطبف ػجٍخ .ٙٔ

 ( )        .  ٠وٜ ١ّجٛة أْ ػٕزوح ٚاؽل ِٓ وض١و٠ٓ ظٍّزُٙ اٌؾ١بح  .3ٔ

 ( )        هٟٙ ػٕزوح ثزؾى١ُ اٌؼمً ٚألو ثّأٍبرٗ ٚػيَ ػٍٝ اٌٖجو .1ٔ

 ( )       هٟٙ ػٕزوح ثبٌوق أٚي ا٤ِو ٤ٔٗ وبْ ٠غًٙ أٔٗ اثٓ ّلاك .0ٔ

 ( )                   صبه ػٕزوح ػٓ اٌوق ٤ٔٗ ٠ؾوِٗ ِٓ ػجٍخ. .ٕٓ

 ( )     وح أْ ٠وٙٝ ثبٌؼجٛك٠خ ٠ٚؾ١ب ث١ٓ ػجٌ ػجلا ئما هف٘ أثٖٛ ا٨ػزواف ثٗ.لوه ػٕز .ٕٔ

 ( )    وبْ ١ّجٛة لب١ٍب فٟ ِٛاعٙخ ػٕزوح ثبٌؾم١مخ اٌزٟ ٠ؼوفٙب ػٕزوح ٌٚىٕٗ ٠زغبفً ػٕٙب. .ٕٕ

 ( )        ٠وٜ ػٕزوح أْ  ؽوِبٔٗ ِٓ ػجٍخ ٚم٘بثٙب ٌغ١وٖ لزً ٌٗ  .ٖٕ

 ( )       اٌؾٟ ٌٍلفبع ػٓ ؽجٗ. لوه ػٕزوح فٟ ٔٙب٠خ ا٤ِو اٌؼٛكح ئٌٝ .ٕٗ

 ( )        اٍزطبع ١ّجٛة أْ ٠ّٕغ ػٕزوح  ِٓ اٌوعٛع ئٌٝ اٌؾٟ.. .ٕ٘

 ( https://dardery.site  ٌٍزله٠ت ا٦ٌىزوٟٚٔ ىٚهٚا ِٛلغ أؽّل كهك٠وٞ ٌٍزله٠جبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ  )  

 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : -ب
 فوط " ػٕزوح ِٓ اٌْؼت ؽزٝ ًٕٚ ئٌٝ : -ٔ

 ٚاكٞ اٌغٛاة .□             اٌجواػ اٌف١َؼ□ ؽٍخ ػجٌ           □   اٌٛاكٞ اٌف١َؼ                    □   

 وً ِّب ٠أرٟ ِٓ موو٠بد " ػٕزوح " فٟ اٌٛاكٞ ِبػلا : -ٕ
 ِٛٙغ ٌمبة " ػجٍخ" .□           ِب ػوف ِٓ اٌؾ١بح ػوف ف١ٗ أٚي□   ِٛٙغ ِجبهاح اٌفوٍبْ  □   ِٛٙغ ٌٖٙٛ          □    

 " اٌؾٍخ ِٚٓ ف١ٙب ِبػلا : َٟٔ " ػٕزوح -ٖ
 ّلاك□     ػجٍخ .□ أفبٖ                               □  أِٗ                                 □   

 وبٔذ وً ٌؾظخ رّو ػٍٝ " ػٕزوح " فٟ اٌٛاكٞ ري٠لٖ : -ٗ
 ؽجب ٤ث١ٗ □    ؽجب ٤ِٗ .□  ؽملا ػٍٝ لِٛٗ                        □                       ؽجب ٌمِٛٗ     □   

 وبْ " ػٕزوح " وٍّب ٚلؼذ ػ١ٕٗ ػٍٝ ِٕظو أ١ٔك رنوو : -٘
 أِٗ□    ؽج١جزٗ .□    ِّ٘ٛٗ                                  □ ٛفٌٛزٗ                                □  

 ػٕزوح " فٟ ٔظو " ١ّجٛة " ١ٌٌ ثأٚي هعً ظٍّزٗ :وبْ "  -ٙ
 ؽج١جزٗ□     اٌؾ١بح .□ أِٗ                             □                                           لج١ٍزٗ□ 

 م٘ت " ١ّجٛة " ئٌٝ " ػٕزوح " فىبْ " ػٕزوح " : -3
 ٠ىوٖ ِغ١ئٗ .□            ٠زّٕٝ ِغ١ئٗ□  غ١ئٗ            ٨ ٠زٛلغ ِ□ ٠ٕزظو ِغ١ئٗ                              □ 

 أٌُٚ ِبٌه ثٓ لواك ٌؼّبهح ثٓ ى٠بك : -1
 ػْو٠ٓ عيٚها .□   ػْو عيه               □                    ٍجغ عيه□ فٌّ عيه                     □ 

 " ٚوأْ ١ّجٛة " أٌمّٗ ثٙنا اٌٍفع ؽغوا " اٌٍفع اٌّمٖٛك ٘ٛ : -0
 وٛٔٗ ػجلا□   هٙب ػجٍخ ثؼّبهح .□  فطجخ ػجٍخ               □    و٩َ إٌبً ػٕٗ ٚػٓ ػجٍخ                    □

 وبْ " ١ّجٛة " ٠ؾلس " ػٕزوح " فٟ ففخ ٚ فىب٘خ ثَجت :   -ٓٔ
 ٠و٠ل ِٖبهؽز٨ٗ □   . ػ٨ٗ١ٍ ٠و٠ل أْ ٠غٚت □                ٠و٠ل فلاػٗ □ ٨ ٠و٠ل أْ ٠ض١و وجو٠بةٖ        □  

 : ِٓ أعًٍبهع " ١ّجٛة ثافجبه " ػٕزوح " ثقجو فطجخ " ػجٍخ "  -ٔٔ
 ٠ؾوٙٗ ػٍٝ ا٨ٔزمبَ□    رْف١ب ف١ٗ .□  ٨ ٠ووت اٌْطٜ فٟ رٖوفبرٗ        □ ئ٠مبظٗ ِٓ ُٚ٘ اٌؾت              □ 

 ؽت " ػٕزوح " ٌـ " ػجٍخ " فٟ هأٞ " ١ّجٛة  : -ٕٔ
 ؽت ِزجبكي ث١ٓ اٌطوف١ٓ□   ػٟ ِٓ غيي اٌْؼواة .بغيي ٕٕ□ ُٚ٘ ًِٚ          □     ؽك ٛج١ؼٟ ٌفبهً ِضٍٗ      □  

 هٟٙ " ػٕزوح " فٟ ثلا٠خ ا٤ِو ثبٌوق ٤ٔٗ : -ٖٔ
 ٤ٔٗ ٌُ ٠ىٓ ٠ؼٍُ أثبٖ□   ٔي٨ٚ ػٍٝ هغجخ ٚاٌلٖ .□  ٌُ ٠ىٓ ٠ٍّه غ١و مٌه        □ وبْ ٠موثٗ ِٓ " ػجٍخ "              □ 

 " أصٕبة ؽٛاهٖ ِغ " ١ّجٛة " أٔٗ ٨ ٠ٍّه ِٓ اٌل١ٔب ئ٨ ١ّئب ٚاؽلا ٘ٛ :٠وٜ " ػٕزوح  -ٗٔ
 ػ١ْورٗ ٚلِٛٗ□     ٔفَٗ ا٤ث١خ .□  ؽجٗ ٌؼجٍخ                          □  ١ٍفٗ ٚهِؾٗ                        □  

 لً " ػٕزوح " ئٔٗ ٌٛ وبْ ِىبْ " ِبٌه ثٓ لواك " ٌىبْ : -٘ٔ
 . ػبلت ػجٍخ ػٍٝ ؽجٙب ػٕزوح□     لزً ػٕزوح ٌنووٖ ػجٍخ  □ لجً " ػّبهح " ىٚط ٌٙب     □ ثٕزٗ          لجً ػٕزوح ىٚعب ٨□  

 ا٤ِو اٌنٞ ٌُ ٠ؼغت " ١ّجٛة " ِٓ " ػٕزوح " ٠َٛ ِٕبح ٘ٛ : -ٙٔ
 رؾ١زٗ ٌٍٍّه " ى١٘و "□          ػلَ ِْبهوزُٙ ا٨ؽزفبي ثبٌؼ١ل□ ٔظورٗ ٌـ " ػجٍخ "             □ ٍجبثٗ ٌـ " ػّبهح "       □  

 لوه " ػٕزوح " فٟ ٔٙب٠خ ؽل٠ضٗ ِغ " ١ّجٛة " أْ : -3ٔ
 ٠زون " ػجٍخ " ٌـ " ػّبهح "□          أْ ٠ؼزنه ٤ث١ٗ□ ثٕٟ ػجٌ        ك٠به ئٌٝ  ٠ؼٛك□  ٠ؼزيي ثٕٟ ػجٌ           □  
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 ج: من القائل:
 (  )       ئٌٝ ا٠ٓ وٕذ ٍبئوا؟ -ٔ

 (  )    ئما ّئذ ١ِٚذ ِؼٟ ئٌٝ ٔبؽ١خ فأٟ ِزؼت ِٓ اٌووٛة. -ٕ

 (  )       فأه رؼوف ِملاه ؽجٟ ٌه. -ٖ

 (  )      ِٚب اٌنٞ ٌُ ٠ؼغجه ِٓ أِوٞ؟ -ٗ

 ( https://dardery.site  ا٦ٌىزوٟٚٔ ىٚهٚا ِٛلغ أؽّل كهك٠وٞ ٌٍزله٠جبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ   ٌٍزله٠ت) 
 

 أجب عما ٌلً: -د
 ٗ ١ٙ٠ُٚ ػٍٝ ٚعٙٗ فٟ ٘نٖ اٌّوح ؟ـ ِب اٌنٞ عؼً ػٕزوح ٠زون لِٛ ٔ

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

 

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

 ٌّبما لٖل ػٕزوح ٘نا اٌٛاكٜ ؟  -ٕ

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

 

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

 ِب اٌؼياة اٌنٜ ٚعلٖ ػٕزوح فٝ اٌٛاكٜ ؟ ًٚ٘ اٍزطبع ١َٔبْ لِٛٗ ؟ ٌُٚ اىكاك ؽملٖ ػ١ٍُٙ ؟  -ٖ

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

 

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

 ِب ا٤ِو اٌقط١و اٌنٜ عبة ثٗ ١ّجٛة ٌؼٕزوح ؟  -٘

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

 

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

 ؟ ِٚب اصو مٌه ؟ ٌّبما أٍوع ١ّجٛة ٌؼٕزوح ثٙنا إٌجأ لجً غ١وٖ ؟ ٚو١ف ؽبٚي اٌزقف١ف ػٓ ػٕزوح  -ٙ

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

 

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

 ٌّبما لجً ػٕزوح اٌوق فٝ أٚي ا٤ِو صُ هفٚٗ ثؼل مٌه ؟  -3

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

 

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

 ٌّبما هأٜ ػٕزوح أْ ١ّجٛة ٠ؾلصٗ ٚوأٔٗ أؽل أػلائٗ ؟ ٚثُ ثوه ١ّجٛة ِٛلفٗ ؟  -1

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

 

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

ؼ ِ –ٌؼٕزوح ٚعٙخ ٔظو فٝ ِٛلف ِبٌه ِٓ ىٚاعٗ ٌؼجٍخ  -0 َّٙ  غ اٌزؼ١ًٍ .ٚ

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

 

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

 ِب اٌنٜ ٌُ ٠ؼغت ١ّجٛة فٝ ػٕزوح ٠َٛ ِٕبح ؟ ٌّٚبما ؟  -ٓٔ

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

 

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

 ػ٩َ ُّٕ ػٕزوح ؟ ِٚب ؽغزٗ فٝ مٌه ؟  -ٔٔ

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

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 & ملخص الفصل
 ترى الملك زهٌرا فً هذا الفصل قد خرج لؽزو طٌئ فً عقر دارهم ، وقد أمروا   ) شدادا ( على من بقى لحماٌة الحى وترى

 ٌمته .عنترة قاوم رؼبته فً الخروج للؽزو ، كما تراه ٌخرج كل ٌوم ٌجول فً الصحراء ثم ٌعود باللٌل إلى خ
  أما عبلة فقد حجبت من ٌوم أن خطبت لعمارة بن زٌاد . وٌجول بخاطر عنترة سإال : أراضٌه عبلة عن زواجها من

 عمارة أم ؼٌر راضٌة ؟
 ولكنه ال ًً وتبدو له صورة عبلة وصورة عمارة بجوارها فٌتمٌز ؼٌظا وٌجول بخاطره أن ٌنزعها بجواده : وٌفر بها بعٌداً

 ه فما كان ٌفعل ما ٌدخل الهم على قلب عبلة . ٌلبث أن ٌلوم نفس
 وٌسمع صٌحة عالٌة وٌنظر فإذا خٌل تقبل ، وفرسان عبس ٌخرجون من جوانب الوادي ، وتكاثر الؽزاة ، وفرسان عبس

كل  ٌوقفوهم ، وما هً إال ساعة حتى انتقلت الحرب إلى فم الشعب ... وتحركت نفس عنترة إلى القتال ، وهم أن ٌهبط ... وفى
مرة ٌؽالب نفسه ... وانفرط عقد العبسٌٌن . وانفلت األمر من أٌدٌهم وراحوا ٌرتدون ، ورحى المعركة تدور بٌن البٌوت ... 

وقلب عنترة ٌثبولكنه ٌكبح ؼضبه . وخٌل إلٌه عبلة أن أسرت ، أو قضى علٌها تحت سنابك الخٌل ... فلم ٌملك نفسه واندفع 
 رسه األبجر متجها به  نحو المعركة .نازال عن الربوة ، ووثب على ف

 وما كاد ٌسٌر حتى رأى أباه الذى طلب منه النجدة ودار بٌنهما حوار انتهى باعتراؾ شداد بعنترة بعد تمنع عنترة عن القتال حتى
عة من العظام تلقى ٌعترؾ به أبوه وقال األب : فإذا أردت أن تكون حراً فاعلم أن الحرٌة ال توهب عطاء ، إنها إذا وهبت كانت كقط

 إلى كلب جائع ٌنتظرها صاؼرا " ثم قال له : وٌك عنترة بن شداد إنما العبد من ٌقول لك منذ الٌوم ؼٌر هذا "    

 ثم همز األبجر فسبقه كؤنه طٌر سابح فً الهواء ، وقال ألبٌه، الحق بً ٌا أبى ، بحذائهفاندفع عنترة فً أثره حتى صار ،
 وقاتل إلى جانبً .

 : ما الذي فعله عنترة عندما عاد ألرض الحلة ؟1س (1
 ١ٓ ٌُ ٠ّو ٠َٛ ِٕن ػٛكح ػٕزوح ٤هٗ اٌؾٍخ ئ٨ ٚلل ؽلس لزب٨ً ث١ٕٗ ٚث١ٓ آي ػّبهح ثٓ ى٠بك ، ٚلل أّؼً ٔبه اٌجغٚبة ٚاٌْؾٕبة فٟ اٌؾٍبخ ثب

 ِٕبٕوٖٚ ِٕٚبٕوٚ ػّبهح. 

 : إلً أٌن خرج فرسان عبس وما حال عنترة عندما رآهم ؟ 2س (2
 ٍبْ ػجٌ رؾذ ل١ببكح اٌٍّبه " ى١٘بو ثبٓ عن٠ّبخ " ِزغٙب١ٓ ئٌبٟ ١ٛبئ ٌغيٚ٘بب ، ٚلبل وببْ لٍبت ػٕزبوح ٠ؾزبوق ٌؼبلَ ِْببهوزٗ فبٟ فوط فو

 غيُٚ٘ ٌٚىٕٗ وبْ ٠مبَٚ مٌه اٌْؼٛه ٚإّٔو ػٍٟ اٌجمبة . 

 : لماذا أصّر عنترة علً القعود عن القتال ؟ 3س (3
 ٓهفٚٛا ا٨ػزواف ثؾو٠زٗ .  إّٔو ػٕزوح ػٍٟ اٌمؼٛك ػٓ اٌمزبي رْف١بً فٟ لِٛٗ اٌن٠ 

 : بم أمر مالك بن قراد ابنته عبلة قبل ذهابه مع القوم إلى ؼزو طٌئ ؟  4س (4
 . أمزها أال تخزج من البيت وال تزور صديقتها وال تذهب إلى مىضع المـاء 

 : لماذا لم ٌتمكن عنترة من رإٌة عبلة بعدما عاد إلً أرض الحلة ؟ 5س (5
 وة ػ١ٍٙب اٌؾغبة ِٕن ُٙ ِفطجزٙب ٌؼّبهح ثٓ ى٠بك ، ٤ْٚ أثب٘ب ٚأفب٘ب أِوا٘ب ثؼلَ اٌقوٚط ِٓ إٌّيي ثَجت أؽبك٠ش إٌبً ؽٛي ؽبت  ٤ٔٙب 

 ػٕزوح ٌٙب . 

 : بما حّدث عنترة نفسه عندما جلس علً الربوة فً الوادي ؟6س (6
  ْوٍّب رق١ٍٙب ِغ مٌه اٌْبة ػّبهح وبْ ِْغٛي ثؾل٠ش ٔفَٗ ػٓ ػجٍخ ٚىٚاعٙب ِٓ ػّبهح ثٓ ى٠بك ، ًٚ٘ وبٔذ ها١ٙخ ػٓ ىٚاعٙب ، ٚوب

 ّؼو ث١ٍٙت ٥ّ٠ لٍجٗ ٚأْ اٌٚٛة ٠ُظٍُ فٟ ػ١ٕ١ٗ . 

 : فً أي شًء فّكر عنترة ؟ ولماذا الم نفسه علً تفكٌره ؟7س (7
 ْفّىو ػٕزوح فٟ افزطبف ػجٍخ ِٓ ث١ٛد ػجٌ ٚاٌفواه ثٙب ئٌٟ ؽ١ش ٨ ٠واّ٘بب اؽبل ، ٌٚىٕبٗ ٨َ ٔفَبٗ ػٍبٟ مٌبه ؽزبٝ ٨ ٠ُبلفً اٌٙبُ ٚاٌؾبي 

 ػٍٝ لٍجٙب ٌٚىٟ ٨ ٠َُغُو ػ١ٍٙب اٌّْمخ فٟ ؽ١برٙب . 

 ٌٚنٌه وبْ ٠مٕغ ثأْ ٠ٕظو ِٓ ثؼ١ل ئٌٟ فجبئٙب ٚثأْ ٠مٛي اٌْؼو ف١ٙب .     

 : ما الذي سمعه عنترة أثناء جلوسه علً الربوة ؟ وما موقفه منه ؟ 8س  (8
 فبوط ئٌب١ُٙ فوٍببْ ػبجٌ اٌبن٠ٓ ٌبُ ٠زّىٕبٛا ِبٓ ٕبّل ٘بنا ٍّغ ١ٕؾخ ػب١ٌخ وأٔٙب ٘ي٠ّخ اٌوػل ٚهأٞ ف٩١ً رمجً ٔؾبٛ ك٠ببه " ػبجٌ " صب ُ

 اٌٙغَٛ اٌؼ١ٕف ٌمٍخ ػلكُ٘ . 

  ٌُٚ رّو ٍبػخ ؽزٝ ثلئٛا فٟ رل١ِو ث١ٛد ػجٌ . ٚوبْ ػٕزوح فٟ ٘نٖ اٌٍؾظخ ّل٠ل ا٨ٙطواة فىٍّب أهاك       

ٍَ هفٚٛا ؽو٠        زٗ . إٌيٚي ٌمزبي ا٤ػلاة ِٕؼزٗ ا٤ََٔفَخ ٚاٌىجو٠بة ػٓ َِبػلح لٛ

 : ماذا فعل فرسان عبس لصد هجوم العدو ؟ 9س (9
  ، فوط فوٍبْ ػجٌ ئٌٟ اٌٛاكٞ ٌٍلفبع ػٓ أٍُ٘ٙ ٌٚىبٓ ٌمٍبزُٙ فْبٍٛا فبٟ ٘ي٠ّبخ عب١ِ" ١ٛبئ " فزواعؼبٛا ئٌبٟ فبُ اٌبٛاكٞ ؽزبٝ رْبززٛا

 .ٚإٔجؾذ اٌّؼووخ رلٚه ث١ٓ اٌج١ٛد اٌزٟ ٠لِو٘ب فوٍبْ " ١ٛئ " أصٕبة اٌّؼووخ 
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 ان طٌئ بؤرض الحلة ؟ : ما الذي فعله فرس11س (11
  ٌُٚ ، ٘غُ فوٍبْ " ١ٛئ " ػٍٝ اٌؾٍخ فلِوٚا ثج١ٛد " ػجٌ " ٚعّؼٛا ا٤ِٛاي ٍٚجٛا إٌَبة ٤ْ مٌه أػٍٝ أزٖبه ٌٍؼوة فٟ اٌّؼبهن

٠ّٖل أِبُِٙ فوٍبْ ػجٌ ٌمٍزُٙ ٚػلَ ٚعٛك ئ٨ اٌؼغبئي ٚا١ٌْٛؿ فٟ " ػجٌ " فمل فبوط عب١ِ ػبجٌ ٌمزببي " ٛبٟة " اٌزبٟ فبلػزُٙ 

 ّذ ػٍٝ اٌؾٍخ ِٓ ٛو٠ك آفو. ٚ٘غ

 : ماذا تخٌل عنترة أثناء مشاهدته للمعركة ؟ 11س (11
  ٟرق١ً أْ اٌّؼووخ الزوثذ ِٓ ث١ذ ػجٍخ ٚأٔٙب أ١ٍوح فٟ ٠ل أؽل فوٍبْ ١ٛبئ ، فٍبُ ٠َبزط١غ أْ ٠زّبٌبه ٔفَبٗ ٚٔبيي ػبٓ  اٌوثبٛح ٚارغبٗ ئٌب

 فوٍٗ ٚهوت ػ١ٍٗ ِزغٗ ئٌٟ اٌّؼووخ . 

 ً طرٌقه إلى الحلة ؟ : بَم  فوجئ عنترة وهو ف 12س (12
  . فٛعئ ػٕزوح ثأث١ٗ ّلاك ِمج٩ً ٔؾٖٛ ٠مٛك عٛاكٖ فٟ ػٕف ٠طٍت ِٕٗ اٌلفبع ػٓ اٌمج١ٍخ 

 : لماذا وقؾ عنترة ولم ٌتجه نحو المعركة ؟13س (13
 . َٗٚلف ػٕزوح ٤ٔٗ هأٜ أثبٖ ّلاك لبكِبً ٔؾٖٛ ، فٍُ ٠ْأ أْ ٠ٕيي ئ٨ ثؼل أْ ٠طٍت ِٕٗ مٌه ّلاك ٔف 

 لبه شداد من عنترة ؟ وبماذا رّد علٌه عنترة ؟ : ما الذي ط14س (14
 ه ٍٛت ّلاك ِٓ ػٕزوح أْ ٠ٕٖو لِٛٗ ٠ٕٚمنُ٘ ِٓ اٌؼبه ، فوّك ػ١ٍٗ ثبْ اٌؼبه أْ ٠طٍت اٌؾو ِٓ اٌؼجل إٌٖو ، فبٌؾو ٘ٛ اٌنٞ ٠ٕٖو ا٤ؽوا

 ٚاٌؼج١ل ١ٌٌٚ اٌؼىٌ. 

 : بماذا وصؾ شداد الحرٌة ؟ 15س (15
 ٙ٘جذ اٌؾو٠خ وبٔذ ومطؼخ ٌؾُ رٍمٟ ٌىٍت عبئغ ، أِب اٌؾو فٙٛ اٌنٞ ٠ٕزيػٙب ٚ٘نا ٘ٛ ٕٚفٙب ثأٔٙب ٨ رُٙت ، ئّٔب ٠ٕزيػ ُٚ ب ِٓ أهاك٘ب ، فاْ 

 ا١ٌَٛ اٌنٞ ٠َزط١غ ػٕزوح أزياع ؽو٠زٗ 

 : بم اعترؾ شداد لعنترة بعد الحوار بٌنهما ؟ وما أثر ذلك فً نفس عنترة ؟  16س (16
 وح أْ ػٕزوح رؾٌّ ٚعوٜ ٠مبرً ثىً لٛرٗ ؽزٝ ٠ؾمك إٌٖو ٌمِٛٗ . اػزوف ّلاك ثجٕٛرٗ ٌؼٕزوح ، ٚأصو مٌه فٟ ٔفٌ ػٕز 

 : ماذا طلب عنترة من شداد ؟ وبماذا رّد علٌه شداد ؟ 17س (17
  . ًصبُ لببي ٌبٗ ئٔبه      ٍٛت ِٕٗ أْ ٠مٛي ٌٗ ٠ب ثٓ ّلاك ٌٚٛ ِوح ٚاؽلح ، فوك ػ١ٍٗ ّلاك ثأْ ا٨ٍُ ٨ ٠غٕٟ ػٓ اٌوعً ئما وبْ فٟ ٔفَٗ ػجبلا

 اك ، ٚاٌؼجل ٘ٛ ِٓ ٠مٛي ٌه غ١و مٌه . ػٕزوح ثٓ ّل

 : ماذا فعل عنترة بعد ما نال حرٌته واسم أبٌة ؟ 18س (18
  ٖٚلبي ٌٛاٌلٖ : اٌؾك ثٟ ٠ب أثٟ ٚلبرً ثغبٔجٟ ، ٚأٍوع ١ٌٍّلاْ ٠مبرً أػلائٗ ٚ٘ٛ ٠ْٕل ّؼواً ٠ي٠لٖ ؽّبٍبً ٌمزبي ػل 

 : ما ملخص الحوار الذي دار بٌن شداد وعنترة ؟  19س (19
  ّلاك ِٓ ػٕزوح أْ ٠ن٘ت ٌٍلفبع ػٓ لِٛٗ ، فوك ػ١ٍٗ لبئ٩ً : أٞ لَٛ ٌٟ ؟ ئُٔٙ ؽوِٟٛٔ ِٓ ؽمٟ فٟ اٌؾو٠خ ، فبٌؼببه ٠ٕزظبوُ٘ عــ : ٍٛت

ٓ ١ٌٖجؾٛا أٍوٞ ػج١لاً ِضٍٝ ، فوك ػ١ٍٗ ّلاك كع ٘نا اٌٙواة أ٠ٙب اٌؼبق ، فمبي ٌٗ ػٕزوح اثٓ اٌؾو ٘ٛ اٌنٞ ٠لافغ ػبٓ ا٤ؽبواه فّبب وببْ ِب

 ٗ : كافغ ػٓ ِٕبىي أث١ه ٚأػّبِه ٠ب ثٓ ّلاك . ّلاك ئ٨ لبي ٌ

 : ما المقصود بالعبارات اآلتٌة ؟  21.س (21
 " فلست أحسن إال الحلب وال شأن لي بالضرب والكّر ".  – 2           

 " الحر ال يعرف الشماتة إنه يشترى نفسه في مثل هذا  اليوم يا عنترة " .  – 0           
 . عليها الحجــاب " " ضـرب  – 3           

 ٔ -  أٔٗ ٨ ٠غ١ل ئ٨ أػّبي اٌؼج١ل ٨ٚ ٠َزط١غ أْ ٠ؾبهة ٠ٚمبرً وب٤ؽواه 

 أْ اٌؾو وو٠ُ إٌفٌ ػي٠ي ٨ ٠مجً اٌني ٚفبٕخ ػٕلِب ٠غل اٌؼلٚ ٠ؾزً أهٙٗ ٠ٚني لِٛٗ .  - ٕ     

 ٌـُ رؼـل رظٙــو ػٍـٝ اٌوعبي - ٖ     

 ( https://dardery.site  هك٠وٞ ٌٍزله٠جبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ  ٌٍزله٠ت ا٦ٌىزوٟٚٔ ىٚهٚا ِٛلغ أؽّل ك) 
 

 

 تدرٌبات

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

 ( )                  أٚلل ػٕزوح فٝ اٌؾٍخ ٔبه اٌْؾٕبة ِٕن ػبك ئ١ٌٙب .ٔ

 ( )         جخ اٌٍّه ى١٘و ٌغيٚ ٘ٛاىْفوعذ ػجٌ ثٖؾ .ٕ

 ( )       ػٕلِب هأٜ ػٕزوح اٌفوٍبْ ٠قوعْٛ ٌٍمزبي أٍوع ثبٌقوٚط ِؼُٙ .ٖ

 ( )       .وبْ ٠قوط وً ٠َٛ ٠غٛي فٝ اٌٖؾواة ١ٌفوط ػٓ ٔفَٗ ووثزٙب .ٗ

 ( )         ٓ ٌُ ٠َزطغ ػٕزوح هؤ٠خ ػجٍخ ٤ٔٙب رىوٖ ٌمبةٖ .٘

 ( )          هك اٌّبة ..وبٔذ ػجٍخ رقوط ِغ أرواثٙب  ئٌٝ ِٛ .ٙ

 ( )       ٌُ ٠جك فٟ اٌؾٟ ئ٨ ٛبئفخ ل١ٍٍٍخ ِٓ اٌفوٍبْ ثم١بكح ِبٌه ثٓ لواك .3

 ( )         ػّبهح ثٓ ى٠بك ِٓ أووَ ػجٌ ٚأّوفُٙ َٔجب.  .1

https://dardery.site/


 

   0202/0202الثانوي  األولالصف             الفصل الدراسي األول                 عنترة بن شدادتايلوس قراءة في قصة 

     تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - 01157335050  

 ( )        ِٕغ ِبٌه ثٓ لواك اثٕزٗ ِٓ اٌقوٚط ٌي٠بهح أرواثٙب .  .0

 ( )      جٍخ ٚاٌن٘بة ثٙب ثؼ١لا  فطود ثفىو ػٕزوح فىوح ِغٕٛٔخ رزؼٍك ثبفزطبف ػ .ٓٔ

 ( )        ٌُ ٠مُ ػٕزوح ثزٕف١ن فىورٗ ٚافزطبف ػجٍخ فٛفب ِٓ ّلاك .ٔٔ

 ( )         . اٍزطبع فوٍبْ ػجٌ اٌضجبد ٕٚل غبهح اٌطبئ١١ٓ .ٕٔ

 ( )      ِب وبْ ػٕزوح ١ٌقطف ػجٍخ ؽزٝ ٨ ٠َجت ٌٙب اٌُٙ أٚ اٌؼبه ػٍٝ ّوفٙب   .ٖٔ

 ( )     .اها ُٚ٘ أْ ٠ٙجٜ ِٓ اٌوثٛح ٌىٝ ٠ٕٖو لِٛٗرؾووذ ٔفٌ ػٕزوح ئٌٝ اٌمزبي ِو .ٗٔ

 ( )  ؽزٝ ٕـبهد هؽـٝ اٌّؼـووخ رلٚه ث١ـٓ ؽطـبَ اٌج١ـٛد اٌّمـٛٙـخ فوٍبْ ػجٌ ٚرفٍذ ا٤ِو ِٓ أ٠لٞ .٘ٔ

 ( )      ا٤ِو اٌنٞ كفغ ػٕزوح ئٌٝ  ٠موه أْ ٠ٕٖو لِٛٗ ٘ٛ فٛفٗ ػٍٝ ػجٍخ. .ٙٔ

 ( )       ١ِلأٓ اٌّؼووخ  أٍوع ػٕزوح ئٌٝ رٍج١خ ٍٛت ١ٍلٖ ّلاك ٚٔيي ئٌٝ .3ٔ

 ( )        ٨ رٕبي اٌؾو٠خ ئ٨ ػٍٝ عَو ِٓ اٌّزبػت ٚاٌّؼبٔبح   .1ٔ

 (         )         اٌؼجٛك٠خ اٌؾم١م١خ ٘ٝ ػجٛك٠خ ا٦َٔبْ ٌٕفَٗ  .0ٔ

 ( )        ٔيي ػٕزوح ئٌٝ اٌمزبي ثؼل أْ ٘لكٖ ّلاك ثمزٍٗ ئْ ٌُ ٠فؼً .ٕٓ

  

 ( https://dardery.site  كهك٠وٞ ٌٍزله٠جبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ   ٌٍزله٠ت ا٦ٌىزوٟٚٔ ىٚهٚا ِٛلغ أؽّل)  

 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : -ب
 ِٕن ػبك " ػٕزوح " ئٌٝ اٌؾٍخ ٌُ ٠ّو ٠َٛ ثغ١و لزبي ث١ٕٗ ٚث١ٓ : -ٔ

 ػّوٚ ثٓ ِبٌه .□                             ّلاك□                            ثٕٟ لواك  □   ثٕٟ ى٠بك                         □       

 فوعذ لج١ٍخ " ػجٌ ٌمزبي لج١ٍخ : -ٕ
 مث١بْ□   ثىو .□  ٘ٛاىْ                                       □ ٟٛة                                  □     

 ػٍٝ هأٍٙب :رون اٌٍّه " ى١٘و ؽب١ِخ ل١ٍٍخ ٌؾّب٠خ اٌمج١ٍخ  -ٖ
 ػٕزوح ثٓ ّلاك .□              ػّبهح ثٓ ى٠بك□  ّلاك ثٓ لواك                □ ِبٌه ثٓ لواك                       □      

 هأٜ " ػٕزوح " ع١ِ ػجٌ  ٚ٘ٛ فبهط ٌٍمزبي فأؽٌ ثـــ : -ٗ
 ١ٌٌ ١ّئب ِّب ٍجك .□                 اٌقٛف ِٓ اٌمزبي □ ؽمبهح ّأٔٗ               □ اٌزؾوق ٌٍمزبي                       □     

 رٖجو " ػٕزوح ػٍٝ اٌجمبة ثغ١و لزبي ثـ : -٘
 لوثٗ ِٓ ّلاك .□                اٌزغٛي فٟ اٌْؼبة□  اٌزْفٟ فٟ لِٛٗ           □ ٌمبة " ػجٍخ                           □    

 وبْ " ػٕزوح " وٍّب أؽٌ ثب١ٌٚك : -ٙ
 ٠ن٘ت ئٌٝ ػجٍخ□    ٠جىٟ ػٕل أِٗ .□ ٠قوط ئٌٝ اٌٖؾواة                    □ ل اٌْؼو                          ٠ْٕ□ 

 ٌُ ٠و " ػٕزوح " " ػجٍخ " ِٕن ػبك ئٌٝ اٌؾٍخ ٤ٔٙب : -3
 جذ ئٌٝ ٘ٛاىْم٘□   وو٘ذ ٌمبة " ػٕزوح " .□  ٙوة أثٛ٘ب ػ١ٍٙب اٌؾغبة        □  فوؽذ ثقطجزٙب ٌؼّبهح          □   

 وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ ٕفبد " ػّبهح " ِبػلا : -1
 ألٜٛ ثٕٟ ػجٌ .□          أّوفُٙ َٔجب □  أعًّ ثٕٟ ػجٌ            □ أعٛك ثٕٟ ػجٌ                   □   

 وبْ " ػٕزوح " وٍّب رق١ً ٕٛهح " ػجٍخ " ئٌٝ عٛاه " ػّبهح " ٠ْؼو ثـ : -0
 هغجخ فٟ لزً ػّبهح□   غوٚه " ػّبهح " ٚلَٛرٗ .□ ١ٌٙت لٍجٗ ٘ٛ                   □            ووا١٘زٙب ٌٗ                  □ 

 ٘يِذ ؽب١ِخ ثٕٟ ػجٌ ثَجت : -ٓٔ
 ٙؼف هعبي اٌؾب١ِخ□    رأفو اٌؾب١ِخ فٟ اٌوك .□  لٍخ ػلك اٌؾب١ِخ                 □  لٛح ع١ِ ٟٛة                □ 

 وح " أْ ٠َبٔل ؽب١ِخ ػجٌ ٘ٛ :اٌَجت اٌنٞ ِٕغ " ػٕز -ٔٔ
 فٛفٗ ِٓ اٌطبئ١١ٓ□     ػلَ اٍزٕغبكُ٘ ثٗ .□   ثؼلٖ ػُٕٙ                        □   ؽٕمٗ ػ١ٍُٙ                   □ 

 لوه " ػٕزوح " أْ ٠ٕيي ١ٌلفغ اٌغبهح ػٓ ػجٌ لجً ِغٟة " ّلاك " ئ١ٌٗ  ثَجت : -ٕٔ
 ؽجٗ ٌمِٛٗ□    فٛلٗ ػٍٝ " ػجٍخ " .□   ػٍٝ أِٗ                       فٛفٗ □ ؽجٗ ٤ث١ٗ                   □ 

 لبي " ّلاك " ٌـ " ػٕزوح " : " ئْ اٌؼبه ٠ٕزظؤب ... " اٌؼبه اٌّمٖٛك ٘ٛ : -ٖٔ
 اٌمزً□      اٌَولخ .□ اٌوق                           □  اٌٙي٠ّخ                        □  

 ٘ٛ : افزطبف ػجٍخ اٌنٞ ِٕغ ػٕزوح ِٓ -ٗٔ
 فٛفٗ ِٓ ِبٌه.□     .فٛفٗ ِٓ ّلاك□                            فٛفٗ ػٍٝ ػجٍخ□                          فٛفٗ ِٓ اٌمزً□  

 : ٘لك ّلاك ػٕزوح ثبٌمزً  فىبْ هك فؼً ػٕزوح -٘ٔ
 ٌُ ٠جبي ٍٚٛت ِٕٗ أْ ٠فؼً □    .١ٌٍّلاْ فبف ِٕٗ ٚٔيي□            ٘وة ِٓ أِبِٗ□                    كافغ ػٓ ٔفَٗ□  

 

 ( https://dardery.site  ٌٍزله٠ت ا٦ٌىزوٟٚٔ ىٚهٚا ِٛلغ أؽّل كهك٠وٞ ٌٍزله٠جبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ  )  
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 ج: من القائل:
 (  )      أِب ٠قي٠ه أْ روٜ َٔبةن رَجٝ؟ -ٔ

 (  )       اه.ئْ اٌؾو ٘ٛ اٌنٞ ٠َٕل ا٤ؽو -ٕ

 (  )       فبػٍُ أْ اٌؾو٠خ ٨ رٛ٘ت ػطبة. -ٖ

 (  )        ؽَجه أ٠ٙب ا٤ؽّك ٨ أَ ٌه. -ٗ

 ( https://dardery.site  ٌٍزله٠ت ا٦ٌىزوٟٚٔ ىٚهٚا ِٛلغ أؽّل كهك٠وٞ ٌٍزله٠جبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ  ) 
 

 أجب عما ٌلً: -د
 ؟ ١ٛئٌُ ٠َزطغ ػٕزوح ٌمبة ػجٍخ ثؼل هؽ١ً ع١ِ ػجٌ ٌمزبي  ـ ٌّبما ٔ

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

 

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

 

 ؟ ِٚب ِْبػوٖ ؽ١ٕئن ؟ ١ٛئـ ٌُ إٔو ػٕزوح ػٍٝ ػلَ اٌقوٚط ِغ اٌفوٍبْ ٌمزبي  ٕ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

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

 

 ِب اٌنٞ فؼٍٗ ػٕزوح ػٕلِب هعغ ئٌٝ اٌؾٍخ ثؼل ٍّبػخ ثقطجخ ػجٍخ ؟  -ٖ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

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

 ّٟة فّىو ػٕزوح ؟ ٌّٚبما ٨َ ٔفَٗ ػٍٟ رفى١وٖ ؟ فٟ أٞ -ٗ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

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

 

 

 ثّبما ٕٚف ّلاك اٌؾو٠خ ؟ -٘
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 & ملخص الفصل
 ت ٌتحدث هذا الفصل عن استمرار القتال بٌن عبس وطٌئ، وما فعله الطائٌـون  فً دٌار عبس ، فقد حطموا أعمدة البٌو

 ، وقطعوا حبالها ، مما جعل النسـاء ٌحملن األطفال وٌهربن .
. ًوفً هذه األثناء أقبل عنترة نحو الشعب ورأى بٌـت مالك بن قراد وراء المعمعة خالٌاً مهدما 
هــــم ودخل فً صفوؾ العدو الذي أقبـل بعضهم على سلب البٌوت ، واتجه بعضهم اآلخر إلى مطاردة النساء ألخذهـن لٌكـــن ل

 إمــاء . 
 ًوصاح عنترة : أنا الهجٌن عنترة . وأخذ ٌتؽنى ببعض أبٌات من شعره  الحماسً ، ونزل على المقاتلٌن الذٌن تساقطوا واحدا

 بعد اآلخر . 
 وأقبل الطائٌون على عنترة جماعات ، ولكن عنترة هوى على الفرسان ٌطعن وٌضرب ، ودب األمل فً فرسان عبس حٌن

 عنترة ، فؤقبلوا نحوه  سراعاً ، ولم ٌستطع العدو أن ٌثبت أمامهم .  سمعوا صٌحة
 . وطارد فرسان عبس العدو بقٌادة عنترة الذي اتجه نحو وادي الجواء بحثاً عن   عبلة فلم ٌجدها 
ة أخذت وفً جرؾ أقصى الشعب لمح نسوة ، فسؤلهن : هل فٌكن أحد من آل شداد فؤجابته مروة ، ومن الحدٌث عرؾ أن عبل

 سبٌة .
 ًوسار ٌتبع الطائٌٌن ، فوجد فً طرٌقه عجوزاً ، فسؤلها عما بها ؟  فؤجابتـه بضحكة ، وتبٌن له أنها لٌست امرأة وإنما ه

 شٌبوب الذي  تخفى فً زي امرأة ؛ لٌتبع عبلة وٌعرؾ أخبارها ، وقص لعنترة كٌؾ أسرت عبلة، وأنها اآلن عند ماء الربابٌة .
شٌبوب حتى وصال إلى الفرسان الثالثة الذٌن اختطفوها ، فقتل عنترة أحدهم ، وفر اآلخران بعد أن أصابتهمـا وأسرع عنترة و

 الجــراح . 
 وخلص عنترة عبلة وعاد بها إلى حلة عبس ، حٌث كانت الفرحة الشاملـة  بانتصار عبس وتخلٌص عبلة 
لقبٌلة نجاة عبلة إحدى العجائب التً جرت المقادٌـــر وبتدبٌرهــا .قضت عبس أٌاماً فً عٌد متصل ابتهاجاً بذلك ، واعتبرت ا 

 : ما الذي فعله فرسان قبٌلة طٌئ بقبٌلة عبس ؟  1س (1
  . ًعـ  : ؽطّٛا أػّلرٙب ٚلطؼٛا ؽجبٌٙب وّب أُٔٙ كاٍٛا إٌَبة ٚا٤ٛفبي رؾذ ؽٛافو ٍٕٚبثه اٌق١ 

 : ما أول شًء فعله عنترة عندما وصل الحلة ؟  2س (2
  :  ػٕلِب ألجً ػٕزوح ٔؾٛ اٌِؾٍَّخ )ِٕبىي اٌمج١ٍخ( وبْ أٚي ّ٘ٗ أْ ٠وٜ ث١ذ ِبٌه ثٓ لواك . عـ 

 : كٌؾ وجد عنترة بٌت مالك بن قراد ؟  3س (3
  . ٗعـ  :  ٚعلٖ فب١ٌبً ِٙلِبً ٚلل ثؼضو أصبصٗ ِٚيلذ عٛأج 

 : ما الذي فعله فرسان طٌئ عندما أحسوا رٌح النصر ؟  4س (4
  ْ١ٛئ ه٠ؼ إٌٖو ٘لةٚا ػٓ اٌمزبي ٚألجً ثؼٚبُٙ  ػٍبٝ ٍبٍت اٌج١بٛد ِبٓ وبً ِبب ثٙبب ِبٓ ٍب٩ػ ِٚببي وّبب ٛببهك عـ  : ػٕلِب أؽٌ فوٍب

 ثؼُٚٙ ِٓ ٨م ثبٌفواه ِٓ َٔبة ٚأٛفبي ٠و٠لْٚ أْ ٠أفنُٚ٘ أٍوٜ ٚلل وبْ أوجو ُّ٘ٙ أْ ٠أفنٚا إٌَبة ١ٌىٓ ٌُٙ ئِبة . 

 : ما هو أكبر زهو )فخر( لالنتصار عند فرسان طٌئ ؟  5س (5
  . عـ : ٘ٛ أْ ٠أفنٚا إٌَبة ١ٌىٓ ٌُٙ ئِبة 

 : ما الذي قاله عنترة عندما رأى فرسان طٌئ وهم ٌسلبون الحلة وٌؤخذون النساء ؟  6س (6
  . عـ : ٕبػ ثأػٍٝ ٕٛرٗ لبئ٩ً : أٔب اٌٙغ١ٓ ػٕزوح صُ هاػ ٠ْٕل ثؼ٘ أث١بد اٌْؼو 

 سان طٌئ  وضح . : أظهر عنترة من الجرأة والشجاعة واالستبسال فً محاربة فر 7س (7
  ًعـ : ؽ١ش ئٔٗ ألفغ ٔؾٛ ِمبرٍٟ ١ٛئ فٟ ؽٕك وأٔٗ ٕقوح رٕؾله ِٓ اٌغجً  فىبْ ٠ٚوة اٌؼلٚ ؽ١ٕببً ثَب١فٗ اٌبنٞ فبٟ ١ّ٠ٕبٗ ٠ٚطؼٕبٗ  ؽ١ٕبب

 ثوِؾٗ اٌنٞ فٟ ٠َبهٖ .

 : كان لصٌحة عنترة أثر كبٌر فً فرسان عبس . وضح ذلك .  8س (8
 ٓلل فوٚا ِٓ أهٗ اٌّؼووخ هاؽٛا ٠مجٍْٛ رغببٖ ػٕزبوح ٠ْٚبزووْٛ ِؼبٗ ؽزبٝ أٔيٌبٛا اٌٙي٠ّبخ  عـ : أصو ا١ٌٖؾخ : ٘ٛ أْ فوٍبْ ػجٌ اٌن٠

 ثفوٍبْ ١ٛـئ اٌن٠ٓ ٌٚٛا ٘بهث١ٓ . 

 : ماذا طلب عنترة من فرسان عبس ؟  9س (9
  . عـ : ٔبكٜ ػٕزوح فٟ فوٍبْ ػجٌ أْ ٠طبهكٚا اٌؼلٚ صُ هاػ ٠جؾش ػٓ ػجٍخ 

 بلة ؟ : َمن النسوة أبلؽت عنترة باختطاؾ ع 11س (11
  . عـ : اٌزٟ أثٍغذ ػٕزوح ِوٚح ثٕذ ّلاك 

 : ما الذي سمعه عنترة وهو فً طرٌقه إلى قبٌلة طٌئ ؟  11س (11
  . عـ : ٍّغ ٕوفخ ػٓ ٠َبهٖ وٖوفخ اٌَّزغ١ش 
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 : لماذا تزٌا شٌبوب بزي النساء ؟  12س (12
 ٛه ػٍٝ ػجٍخ . عـ : ؽزٝ ٠َزط١غ ِزبثؼخ ػجٍخ ثؼل أْ ٚلؼذ فٟ ٠لٞ فوٍبْ ١ٛئ ٠َٚبػل ػٕزوح فٟ اٌؼض 

 : كٌؾ استطاع عنترة تخلٌص عبلة ؟  13س (13
  ًعـ : اٍزطبع ػٕزوح رق١ٍٔ ػجٍخ ؽ١ش ئٔٗ ػٕلِب ًٕٚ ئٌٝ )ثئو اٌوثبث١خ( ٚعل ص٩صخ ِٓ فوٍبْ ١ٛئ ِٚؼُٙ ػجٍخ ٚظً ٠مبُِٚٙ ؽزبٝ لزب

 ٚاؽلاً ُِٕٙ ٚفو ا٨صٕبْ .

 : ما الذي فعلته القبٌلة "عبس" بعد عودة عبلة ؟  14س (14
 اؽذ رم١ُ ا٨ؽزفب٨د فوؽخ ثوعٛع ػجٍخ . عـ :  ه 
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 تدرٌبات

 أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة : ضع عالمة )أ
 ( )                ػٕزوح ا١ٌّلاْ ثؼل أْ أزٙٝ اٌمزبي ٚفو فوٍبْ ػجٌ.ًٕٚ  .ٔ

 ( )     . ألجـً ػٕزـوح ٔؾـٛ اٌْؼت فىبْ أٚي ّ٘ـٗ أْ ٠ـوٜ ث١ذ ِـبٌه ثـٓ لـواك .ٕ

 ( )        ٚعل ػٕزوح ث١ذ ػجٍخ لبئّب ٌُ رًٖ ئ١ٌٗ غبهح اٌطبئ١١ٓ . .ٖ

 ( )  ٓ فئخ ل١ٍٍخ ِٓ وٙٛي ػجٌ رؾبٚي أْ رضجذ أِبُِٙوبك اٌطبئ١١ٓ ٠مْٚٛ ػٍٝ وً ِمبِٚخ ، فٍُ ٠جمٝ ئٌٝ  .ٗ

 ( )        ٓ أؽٌ اٌطبئ١ْٛ ه٠بػ إٌٖو فألجٍٛا ػٍٝ ٍٍت اٌج١ٛد .٘

 ( )    . وبْ ٍجٟ إٌَبة  ٚعؼٍُٙ ئِبة عو٠ّخ ٚػبه ٨ ٠وٙبٖ اٌّغزّغ اٌؼوثٟ فٟ اٌغب١ٍ٘خ  .ٙ

 ( )    ..ِـٓ لّخ اٌغجً ػٍـٝ اٌّمبر١ٍـٓ ِٓ فـوٍبْ ١ٛـٝة وأٔـٗ ٕقـوح رزٙلٜػٕزوح أ٘ـٜٛ  .3

 ( )     اٍزطبع ػٕزوح أْ ٠ٕفن ثفوٍٗ ِٓ اٌٖفٛف اٌّز٩ٕمخ ٕٚوع فٟ مٌه فو١ٍٓ .  .1

 ( )  ػطف اٌطبئ١ْٛ أػٕخ ف١ٌُٛٙ ٚرٛعٙٛا ٌؼٕزوح ِوح أفوٜ فىبْ اٌٖف فٟ ٘نٖ اٌّوح أوضو لٛح ٩ٕٚثخ.  .0

 ( )  ح ٚألجٍٛا ػٍٝ لزبي اٌطبئ١١ٓ.  ٍّغ فوٍبْ ػجٌ ٕٛد ػٕزوح ٚهأٖٚ ٠ؾٖل اٌؼلٚ ؽٖلا فؼبكد ٌُٙ اٌغوأ .ٓٔ

 ( )     . ٨م فوٍبْ ١ٛئ ثبٌفواه ربهو١ٓ ِب لل عّؼٖٛ ِٓ ا٤ِٛاي ٚاٌَجب٠ب  .ٔٔ

 ( )         أِو ػٕزوح فوٍبْ ػجٌ ثبٌجؾش ػٓ ػجٍخ. .ٕٔ

 ( )     ظً ػٕزوح ٠جؾش ػٓ ػجٍخ ؽزٝ ٚعل٘ب فٟ ألٖٝ اٌٛاكٞ ػٕل اٌغوف اٌٖقوٞ. .ٖٔ

 ( )   لواك وبٔذ ١ٍّخ ىٚعخ ّلاك ٚاٌزٟ أفجورٗ ثبفزطبف ػجٍخ. أٚي ِٓ هأٜ ػٕزوح ِٓ َٔبة آي .ٗٔ

 ( )   ػٕلِب وبْ ػٕزوح ٠ٕطٍك ثفوٍٗ ثؾضب ػٓ ػجٍخ ٍّغ ٕٛد فبهً ٠ٕبك٠ٗ فزٛلف ١ٌوٜ ِب ا٤ِو. .٘ٔ

 ( )    اٍزطبع ١ّجٛة أْ ٠قلع اٌقبٛف١ٓ ١ٌٖؾت ػجٍخ ؽزٝ ٠ؼوف ِىبٔٙب ٠ٚلي ػٕزوح ػ١ٍٗ. .ٙٔ

 ( )     . اٍزطبع لزً اٌقبٛف١ٓ اٌض٩صخ ٚاٌؼٛكح ثؼجٍخٚ ِبة اٌوثبث١خًٕٚ ػٕزوح ئٌٝ  .3ٔ

 ( )    . ثؼٕزوحرؼوفذ ػجٍخ ػٍٝ ١ّجٛة ػٕلِب كفً ػ١ٍٙب اٌقجبة ٚأفجو٘ب ثأٔٗ ١ٍن٘ت ١ٌأرٟ  .1ٔ

 ( )      اِزيعذ فوؽخ إٌٖو ثبٌؾيْ ػٍٝ اٌفوٍبْ اٌن٠ٓ لزٍٛ ٌلٜ لج١ٍخ ػجٌ. .0ٔ

 ( )             ٟ اٌّؼووخ.وبٔذ أوجو فغ١ؼخ ١ِٕذ ثٙب اٌمج١ٍخ ٟ٘ ِمزً ّلاك ف .ٕٓ
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 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : -ب
 ألجً " ػٕزوح " ئٌٝ اٌْؼت فىبْ أوجو ّ٘ٗ :  -ٔ
 أْ ٠وٜ ث١ذ ّلاك .□          أْ ٠وٜ ١ّجٛة□ أْ ٠وٜ ث١ذ ِبٌه         □                  أْ ٠ؾّٟ أِٗ     □    

 ٘لأ فوٍبْ " ٟٛة "  ػٓ اٌمزبي ثَجت : -ٕ
 أؽَٛا ه٠ؼ إٌٖو .□    إٔبثُٙ ا٦ػ١بة اٌْل٠ل□ أؽَٛا ثؼٛكح ع١ِ ػجٌ     □ أؽَٛا ثّغٟة ػٕزوح             □    

 لجبئً اٌؼوة ٘ٛ : أوجو ى٘ٛ ٩ٌٔزٖبه ػٕل -ٖ
 وضوح لزٍٝ اٌؼلٚ .□               ٍٍت ا٤ِٛاي□ ٍجٟ إٌَبة             □ ٘ي٠ّخ اٌفوٍبْ                    □  

 ٍّغ فوٍبْ " ٟٛة " اٌن٠ٓ وبٔٛا ٠ٍَجْٛ ثٕٟ ػجٌ ١ٕؾخ " ػٕزوح " فـ : -ٗ
 .ٛبهكٚا إٌَبة□           ٌُ ٠ٙزّٛا ٚظٍٛا فٟ ٍٍت اٌق١بَ□        ٌّٛاعٙزٗٚصجٛا ئٌٝ أفواٍُٙ □   فبفٛا ٚفوٚا           □  

 : ثؼل فواه اٌطبئ١١ٓ أِو ػٕزوح فوٍبْ ػجٌ ثـــ -٘
 .ئث٩ؽ اٌٍّه ى١٘و□            اٌجؾش ػٓ ػجٍخ□          ِطبهكح اٌفبه٠ٓ□               ِٙبعّخ لج١ٍخ ٛئ□  

 كة ا٤ًِ فٟ لٍٛة فوٍبْ " ػجٌ " ثَجت :  -ٙ
 ِمزً  ىػ١ُ اٌطبئ١١ٓ□   ٍّؼٛا ١ٕؾخ " ػٕزوح " .□  ػٛكح اٌٍّه " ى١٘و "  □ أٚا فوٍبْ " ٟٛة" ٠ٙوثْٛ     ه□   

 أٚي ِىبْ لٖلٖ " ػٕزوح " ثؼل فواه اٌطبئ١١ٓ  ٘ٛ : -3
 ٗث١ذ أِ□    اٌٛاكٞ اٌف١َؼ .□  ٚاكٞ اٌغٛاة                       □ ِىبْ اٌؼ١ل إٌَٛٞ                     □ 

 أٚي ِٓ ٌم١ٗ " ػٕزوح " ِب آي لواك  وبْ : -1
 ِوٚح □ ػجٍخ                             □  ١ٍّخ                                     □   
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 هعؼ " ػٕزوح " أْ ٠ىْٛ ٕبؽت اٌٖوفخ :  -0
 ا٤ٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ□    . ١ٕؾخ ػجٍخ□ ٍج١خ ِٓ أٞ لج١ٍخ               □ أؽل ػغبئي ثٕٟ ػجٌ                  □  

 وبْ " ١ّجٛة " أصٕبة اٌمزبي : -ٓٔ
 ٠جؾش ػٓ ػجٍخ□    ٠ْبهن فٟ اٌمزبي .□  ٠والت اٌمزبي                      □ ٠ؾوً إٌَبة                 □  

 اٌنٞ ِٕغ " ١ّجٛة أْ ٠ْبهن " ػٕزوح " فٟ لزبي اٌطبئ١١ٓ ٘ٛ : -ٔٔ
 وو٘ٗ ٌجٕٟ ػجٌ□   فٛفٗ ػٍٝ " ػٕزوح " .□ ٛفٗ ػٍٝ إٌَبة                ف□ فٛفٗ ػٍٝ ٔفَٗ               □ 

 وبْ ػلك فبٛفٟ " ػجٍخ " : -ٕٔ
 فَّخ فوٍبْ .□ أهثؼخ فوٍبْ                     □  ص٩صخ فوٍبْ                     □    فبه١ٍٓ□ 

 أٍٛك اٌقبٛفْٛ ٍواػ " ١ّجٛة " ٌُٚ ٠م١لٖٚ ٤ُٔٙ ظٕٖٛ : -ٖٔ
 اِوأح ػغٛى .□                هعً ػغٛى□ فبئفب ُِٕٙ                □ ا١ٌب ٌُٙ                    ِٛ□  

 وبٔذ أوجو فغ١ؼخ ٌجٕٟ ػجٌ ٟ٘ : -ٗٔ
 فملُ٘ ٌؼجٍخ .□        ِمزً فوٍبُٔٙ□ اٙطواهُ٘ ٌؼٕزوح         □  ٘ي٠ّزُٙ ِٓ ع١ِ ٙؼ١ف        □ 

 ػٕزوح ثؼجٍخ :وبْ ّؼٛه لج١ٍخ  ػجٌ لجً ػٛكح  -٘ٔ
 اٌىوا١٘خ ٌؼٕزوح□    اٌفوػ ٚاٌؾيْ .□ اٌؾيْ                               □  اٌفوػ                              □  

 ( https://dardery.site  ٌٍزله٠ت ا٦ٌىزوٟٚٔ ىٚهٚا ِٛلغ أؽّل كهك٠وٞ ٌٍزله٠جبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ   ) 

 ج: من القائل:
 (  )      ً٘ ف١ىٓ أؽل ِٓ آي ّلاك؟ -ٔ

 (  )        ٌمل أفنٚا ػجٍخ. -ٕ

 (  )       أثه ّو أ٠زٙب اٌّوأح؟ -ٖ

 (  )        ٍٛف أػلٚ أِبِه. -ٗ

 ( ttps://dardery.siteh  ٌٍزله٠ت ا٦ٌىزوٟٚٔ ىٚهٚا ِٛلغ أؽّل كهك٠وٞ ٌٍزله٠جبد ا٦ٌىزو١ٔٚخ  ) 
 

 أجب عما ٌلً: -د
 ـ ٌقٖٟ كٚه ١ّجٛة فٟ ئٔمبم ػجٍخ . ٔ

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

 

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

 

 و١ف ظفو ػٕزوح ثؼجٍخ ؟ِٚب أصو ٘نا ا٨ٔزٖبه ػٍٝ لج١ٍخ ػجٌ ػٕلِب ػبكػٕزوح ثؼجٍخ ؟ -ٕ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

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

 

 ِب اٌنٞ فؼٍٗ ثؼ٘ فوٍبْ ١ٛئ ػٕلِب أؽَٛا ه٠ؼ إٌٖو ِؼُٙ ؟  -ٖ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

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

 

 اموو ثؼ٘ اٌؼبكاد اٌزٟ وبٔذ ري٘ٛ ثٙب لج١ٍخ ١ٛئ فٟ ِؼبهوٙب. -ٗ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

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

 وبْ ١ٌٖؾخ ػٕزوح أصو وج١و فٟ فوٍبْ ػجٌ . ٚٙؼ مٌه .  -٘

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

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 & ملخص الفصل
 & ملخص الفصل

 لعله ٌلقى جٌش طًء فٌنتقم منه  ٌلة طًء لها فقرر العودةعلم زهٌر بن جذٌمة ملك عبس بما حدث لقبٌلته من ؼزو قب 
  . وجد زهٌر بن جذٌمة الِحّلة فً عٌد صاخب وقد خرجت تستقبله بالتهنئة والبشرى 
  . شداد ٌعترؾ ببنوة عنترة أمام قبٌلة عبس عندما خرج الستقبال زهٌر بن جذٌمة 
  . اهتمام العبسٌٌن بعنترة بعد اعتراؾ شداد به 
  . ًالِحّلة تقٌم األفراح المتصلة وعنترة موضوع التكرٌم فٌها دائما 
  عدم اعتراض مالك بن قراد وال ابنه عمرو عندما ٌرٌان عنترة ٌجلس بجوار عبلة وٌتحدث إلٌها وكذلك عمارة بن زٌاد 
  . حدٌث القبٌلة عن عنترة وعبلة وأحقٌة عنترة فً الزواج من عبلة 
 لى بٌتها لمعرفة موقفها نحوه . عنترة ٌشٌع عبلة إ 

   . عبلة لم تفصح عن حبها لعنترة حٌاء وخجالً منه 
  . عنترة ٌهدد عبلة إذا ما رضٌت بعمارة زوجاً لها 
 . ره إال أنها تركته وهً ؼاضبة . المقادٌـــر وبتدبٌرهــا  عنترة ٌتوسل إلى عبلة أن تصفح عنه تهوُّ

 فً طرٌقه إلى طًء ؟ : لماذا كان زهٌر بن جذٌمة  1س (15
  . ٖعـ : ٤ٔٗ لبك ع١ْبً ١ٌغيٚ٘ب ٌٚىٕٙب ٍجمزٗ فغيد ث٩ك 

 : ما أثر األنباء التً بلؽت زهٌر بن جذٌمة فً نفسه ؟ ولماذا ؟  2س (16
 ذ عـ : ٚلؼذ رٍه ا٤ٔجبة ػٍٝ ٍّؼٗ ٚلٛع اٌٖبػمخ ٚمٌه ٤ٔٗ وببْ لبل أػبل ع١ْببً ٚلببكٖ ٌغبيٚ ٛبٟة ئ٨ أْ ٛبٟةاً رَبٍٍذ ئٌبٝ ػبجٌ ٍٚبجم

 ثغيٚ٘ب . 

 : ما الذي فعله زهٌر بن جذٌمة بعد سماع ؼزو الطائٌٌن لعبس ؟  3س (17
  . ِٕٗ ًعـ : أٍوع ػبئلاً ٠ؼزوٗ اٌطو٠ك ٌؼٍٗ ٠ٍمٝ ف١ٙب ع١ِ ٟٛة ف١ٕزٖف ِٕٗ )٠ٙيِٗ( ٌىٕٗ ٌُ ٠ٍَك أؽلا 

 : كٌؾ وجد زهٌر بن جذٌمة الِحلّة عندما بلػ أرض الشربة والعلم السعدي ؟  4س (18
 ٘١و لِٛٗ ثق٩ف ِب وبْ ٠زٛلغ ؽ١ش ٚعل اٌِؾٍّخ )ِٕيي اٌمَٛ ٚعّبػخ اٌج١ٛد( فٟ ػ١ل ٕبفت ، ٚٚعل لِٛٗ ٠َزمجٍٛٔٗ ثبٌزٕٙئخ عـ : ٚعل ى

 ٚاٌجْوٜ ثبٌٕٖو اٌؼظ١ُ. 

 : بَم أخبر شداد زهٌر بن جذٌمة عندما خرج الستقباله ؟  5س (19
 ٠وعغ ئٌٝ ػٕزوح اٌنٞ ٨ٌٖٛ ٌٛلؼذ اٌِؾٍّخ ثأٍو٘ب فٟ ٠ل اٌطبئ١١ٓ .  عـ : أفجو ّلاك ى١٘واً ثأْ اٌفًٚ فٟ ا٨ٔزٖبه ػٍٝ ٟٛة ثؼل اٌٙي٠ّخ 

 : متى اعترؾ شداد ببنوة عنترة ؟  6س (21
  . عـ : ػٕلِب فوط ٨ٍزمجبي ى١٘و اٌنٞ وبْ ػبئلاً ثغ١ِ ِٓ غيٚ ٟٛة 

 : لماذا اهتم العبسٌون بعنترة ؟  7س (21
 ٙاٌّؾممخ أِبَ اٌطبئ١١ٓ . عـ : ٨ػزواف ّلاك ثجٕٛرٗ ٚمٌه ثؼل أْ أٔمن لِٛٗ ِٓ ٘ي٠ّز ُ 

 : ما مظاهر اهتمام العبسٌٌن بعنترة ؟  8س (22
  . عـ : إٔجؼ ػٕزوح ٚاٍطخ اٌؼمل فٟ ا٤ٍّبه ٚا٨ٌٛئُ وّب أْ ّؼوٖ وبْ ػٍٝ وً ٌَبْ ٚاٌفز١بد وبْ غٕبؤ٘ٓ ثبٍُ ػٕزوح 

 : ما الذي تحدث به الناس عندما كانوا ٌرون عنترة وهو ٌناجً عبلة وٌساٌرها ؟  9س (23
 رّٕٛا أْ ٠زُ هللا ػ١ٍٗ ٔؼّزٗ ٚأْ ٠زيٚط ػٕزوح ِٓ ػجٍخ اٌزٟ ٘بٟ وبً ّبٟة فبٟ ؽ١بربٗ وّبب أٔبٗ ٘بٛ ٕببؽت اٌفٚبً فبٟ رق١ٍٖبٙب ِبٓ  عـ :

 ا٤ٍو ثؼل أْ افزطفٙب اٌطبئ١ْٛ . 

 : اذكر موقؾ كل من مالك بن قراد وابنه عمرو وعمارة بن زٌاد عندما كانوا ٌرون عنترة وهو ٌتحدث إلى عبلة   11س (24
 ٠ؼزوٗ ِبٌه ٨ٚ اثٕٗ أِب ػّبهح فٍُ ٠َزطغ أْ ٠ظٙو غٚجبً ئما ٘ٛ هآ٘ب رغٌٍ ئٌٝ عٛاهٖ ٚرَب٠وٖ  عـ ٌُ : 

 : جرى الحدٌث منتقالً من عنترة لعبلة فما الحدٌث الذي أسعد كالً منها من اآلخر ؟  11س (25
  ُؽ١ش ٚلؼذ وٍّزٙب رٍه ػٍٝ ٔفَٗ ٚلغ أٔغبَ اٌّيا٘و عـ : اٌؾل٠ش اٌنٞ أٍؼل ػٕزوح ِٓ ػجٍخ ٟ٘ أٔٙب لبٌذ ٌٗ : ِٚبما ٠مٌْٛٛ ٠بثٓ اٌؼ ، 

 -  . اٌؾل٠ش اٌنٞ أٍؼل ػجٍخ ِٓ ػٕزوح ٘ٛ ِب وبْ ٠ٖفٗ ٌٙب ػٕزوح ِٓ ِغبى٠ٗ ِٚٓ ٔٛاكه ١ّجٛة ٚونٌه ِٓ لٌٛٗ اٌْؼو ف١ٙب 

فً عنترة ؟  : سار عنترة ٌشٌع عبلة إلى منزلها وكان مخموراً بخمرٌن فما هما ؟ وأى الخمرٌن كان أكثر تؤثٌراً  12س (26
 ولَِم ؟ 

  ) اٌىئًٛ اٌزٟ كاهد ػ١ٍٗ فٟ ِغٌٍ اٌٍّه .            -عـ : اٌقّواْ ّ٘ب : ) أ 

 ؽل٠ش اثٕخ ػّٗ )ػجٍخ(  -)ة(                               

 ح اٌفبهً اٌؼظ١ُ ػٕزوح وبْ فّو اٌؾل٠ش اٌّّزغ ِٓ اٌؾج١جخ ألٜٛ اٌقّو٠ٓ ٚأوضو رأص١واً ؛ ٤ٔٗ ٕٛد اٌؾت اٌنٞ وبْ وً ّٟة فٟ ؽ١ب -
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 : دار الحوار بٌن عنترة وعبلة فكان له أثر كبٌر فً نفس كل منها . وضح ذلك .  13س (27
  عـ : أٔٗ آصبه ٔغٛا٘ب ٚأصو فٟ ؽ١برٙب فؾٛي ٍوٚهّ٘ب ؽئبً ؽ١ش ٌُ ٠ىٓ ٌؼجٍخ أْ رٖوػ ٌؼٕزوح ثؼلَ هٙبئٙب ػٓ اٌيٚاط ِٓ ػّببهح ٤ٔٙبـب

واهٖ ٔفَٙب غ١و ها١ٙخ ػٓ اٌيٚاط ِٕٗ ربهوٗ مٌه ا٦ؽَبً ٌزمل٠و ػٕزبوح ؛ ٤ٔٙبب رؼبوف ِبلٜ ؽجبٗ ٌٙبب رؼوف ٤ث١ٙب للهٖ ٚئْ وبٔذ فٟ ل

نٞ ٌٚىٓ رمب١ٌل اٌج١ئخ رّٕؼٙب ِٓ مٌه اٌزٖو٠ؼ . وّب أْ ػٕزوح ٠ٍؼ ػ١ٍٙب فٟ اٌَإاي ػّب ٠زؾلس ثٗ إٌبً ِٓ فطجزٙب ٌؼّبهح مٌه اٌؾل٠ش اٌ

 ِٕٙب ِٛلفٙب ِٓ ػّبهح .  وبْ ٠ٕغٔ ػ١ٍٗ ؽ١برٗ فىبْ ٠و٠ل أْ ٠َّغ

 : لَم لم تفصح عبلة عن حبها ؟ وما مظاهر ذلك؟14س (28
          . ًِظب٘و مٌه غٚجٙب ػٕلِب ٠نوو ػٕزوح اٍُ ػّبهح وض١ًوا -عـ : ٌُ رفٖؼ ػجٍخ ػٓ ؽجٙب ؽ١بة ٚفغ٩ ِٓٚ 

 : ما موقؾ عنترة وعبلة من أحادٌث الناس؟ 15س  (29
  ٚصوصوح إٌبً ثٙب .عـ : وبْ وً ِّٕٙب ٠ىوٖ ٘نٖ ا٤ؽبك٠ش 

 : اكتشؾ عنترة بعض الجوانب الخفٌة فً عالقته بعبلة أثناء حدٌثه معها . وضح ذلك . 16س (31
 .ٜعـ : وْف ؽم١مخ ٘نا ا٦ؽَبً أٔٙب ٨ رؼغت ثٗ ، ٚئّٔب رؼغت فمٜ ثْؼوٖ ٚثط٨ٛرٗ ٟٚ٘ رؼطف ػ١ٍٗ ٚػٍٝ فلِبرٗ ٌٙب فم 

 ا كان ٌحدثها بعد أن انفض السامر ؟: ما الذي كان ٌحرص علٌه عنترة من عبلة حٌنم17س (31
 . ٗعـ : وبْ ٠ؾوٓ ػٍٝ أْ ٠ٕزيع ِٕٙب ػجبهح : أٔٙب رؾج 

 : " قالت عبلة فً كبرٌاء : لست أمة وال ٌنبؽً أن ٌقال لً ذلك " إنما األمة ؼٌري ". 18س (32
 ذلك فً نفسه؟ما الذي فهمه عنترة منها؟ وما أثر  - 2متى قالت عبلة هذه العبارة ؟        - 1           

 . عـ : لبٌذ ػجٍخ ٘نٖ اٌؼجبهح ػٕلِب لبي ٌٙب ػٕزوح أرمج١ٍٓ اٌيٚاط ِٓ ػّبهح ٚرن٘ج١ٓ ئٌٝ ث١زٗ وّب رن٘ت ا٤ِخ ئٌٝ ث١ذ ١ٍل٘ب 

 ٚ أصو مٌه فٟ ٔفَٗ عؼٍٗ ّم١بً صبئواً ثؼل أْ اوزْف ؽم١مخ ؽجٙب . -ٚلل فُٙ ػٕزوح أٔٙب رمٖل ثب٤ِخ ىث١جخ أِٗ .      -ٕ -     

 : ما الهدٌة التً توعد بها عنترة عبلة فً لٌلة عرسها ؟19س (33
 . ٗعـ : رٛػل٘ب ثأْ ٠أرٟ ٌٙب ثوأً ػّبهح ثٓ ى٠بك ئما ريٚعز 

 : تهدٌد عنترة بقتل عمارة دلٌل على حب عنترة لعبلة أم كرهها ؟ أجب مع التعلٌل .21س (34
  ثؼل مٌه اٍزوٙبة٘ب ٚٔلَ ػٍٝ مٌه اٌزٙل٠ل عـ : ئْ رٙل٠ل ػٕزوح ثمزً ػّبهح ك١ًٌ ػٍٝ ّلح ؽجٗ ٌؼجٍخ ؛ ٤ٔٗ ؽبٚي 

 : فً حوار عنترة مع عبلة هل كان عنترة صادقاً فٌما قال ؟ أجب مع التعلٌل .21س (35
 ٌٝف١بِٙب ٨  عـ : ٨ ٌُ ٠ىٓ ٕبكلبً ف١ّب لبي ٤ٔٗ ثؼل أْ إٍٔٚٙب ئٌٝ ث١زٙب ِّل ئ١ٌٙب ٠ل٠ٗ وأٔٗ ٠َزغفو٘ب ػّب لبي ، ٌٚىٕٙب ِٚذ ٔبفوح ثبو١خ ئ

 ِب لبٌٗ ػٕزوح ٌٙب.رٖلق 

 من قائل العبارات التالٌة ؟ ولمن قالها ؟ وما مناسبتها ؟ 22س (36
 " لئن كانت لنا بقٌة فالفضل فٌها لعنترة بن شداد" -
   : ػ١ل ٠َزمجٍٛٔٗ ثبٌجْوٜ ،  فٟ، ػٕلِب ػبك اٌٍّه ى١٘و ٚهأٜ اٌمَٛ ٌي١٘وّلاك   عـ 

  غ إٌلٜ ػٍٝ أٚهاق اٌْغو "وّب ٠م لٍجٟ٘نا ٘ٛ ّؼون ٠ب ػٕزوح ئٔٗ ٠ٕيي ػٍٝ " -

   ِْبػوٖ ٌٙب ػٕلِب وبْ ٠ٖف ٌؼٕزوح عـ : اٌّزؾلصخ ػجٍخ 

  " ثؾ١برٟأألٛي ٌه ا٠ًٌٛ ٚئْ كِؼخ ِٓ ػ١ٕ١ه أفزل٠ٙب  ٌَبٟٔؽون  اٌنٞ٘ٛ  ّمبئٟػفٛا ٠ب ػجٍخ فاْ   -

  ِ ٍٝف١ٗ فأٍوع ػٕزبوح ٠ؼزبنه ٌٙبب  ٌٟٓ اٌنٔٛة ِب ٨ مٔت عـ : ػٕلِب لبي ٌٙب: ا٠ًٌٛ ٌؼّبهح صُ ا٠ًٌٛ ٌه ، فلِؼذ ػ١ٕب٘ب ٚلبٌذ ئٔه رٍمٝ ػ

 لبئ٩ً مٌه.

  ث١ذ أث١ٙب "  فٟرَأي ػٕٗ ًٚ٘ أٔب ئ٨ فزبح  اٌنٞ هٙبئِٟٚب  -

   : ػجٍخ ٌؼٕزوح ػٕلِب ث١ٕذ ٌٗ أْ أِو ىٚاعٙب ث١ل أث١ٙب .عـ 
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 تدرٌبات

 أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة : ضع عالمة )أ
 ( )     ثٍغذ أٔجبة اٌغيٚح اٌٍّه ى١٘و فٛإً ٛو٠مٗ ئٌٝ ١ٛئ ٩ٌٔزمبَ. .ٔ

 ( )      ٖو ػ١ٍُٙزٌمٟ اٌٍٍّه ى١٘و ع١ِ ١ٛئ فٟ اٌطو٠ك ٚأ .ٕ

 ( )   ظٓ اٌٍّه ى١٘و أْ اٌطبئ١١ٓ فلػٖٛ ثزٍه ا٤فجبه اٌىبمثخ ػٓ ٘غُِٛٙ ػٍٝ ك٠به ػجٌ. .ٖ

 ( )     فٛعئ اٌٍّه ى١٘و ػٕل ٌٕٚٛٗ ثمِٛٗ ٠َزمجٍٛٔٗ ثبٌزٕٙئخ ٚاٌجْوٜ . .ٗ

 ( )       اػزوف ّلاك أِبَ اٌٍٍّه ى١٘و ٚلِٛٗ ثأثٛرٗ ٌؼٕزوح. .٘

 ( )      اٌؼج١١َٓ. لٛثً اػزواف ّلاك ثؼٕزوح ثبٍزٕىبه ٚاِزؼبٗ ِٓ .ٙ

 ( )    كأة اٌؼج١َْٛ ػٍٝ كػٛح ػٕزوح فٟ أػ١بكُ٘ ٚرىو٠ّٗ اػزوافب ثفٍٚٗ.  .3

 ( )       وبْ ِبٌه ٚػّوٚ ٠زؼوٙبْ ٌؼٕزوح ئما ؽلس ػجٍخ. .1

 ( )      وبٔذ ٍؼبكح ػٕزوح وج١وح ٚ٘ٛ ٠َّغ غٕبة اٌفز١بد ثبٍّٗ اٌغل٠ل. .0

 ( )    ٛاه ػٕزوح رؾلصٗ. ّىٝ ػّبهح ػجٍخ  ئٌٝ أث١ٙب ػٕلِب هأ٘ب رغٌٍ ثغ .ٓٔ
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 ( )      ٨ٌٛ ػّبهح ثٓ ى٠بك ٌىبٔذ ػجٍخ ٍج١خ فٟ أهٗ ١ٛئ. .ٔٔ

 ( )    ؽبٚي ػٕزوح أْ ٠ٕزيع ِٓ ػجٍخ اػزوافب ٕو٠ؾب ثؾجٙب ٌٗ فأثذ ئ٨ أْ رواٚغٗ. .ٕٔ

 ( )      ػ١ود ػجٍخ ػٕزوح ثَٛاكٖ فغٚت ٚ٘لك ثمزً ػّبهح.  .ٖٔ

ْٜ فٝ فطجزٙب ٨ٚ ِػْجوح ثوٙ .ٗٔ  ( )      .ب٘ب أٚػلِٗ   ٌُ رىٓ ٌؼجٍخ هأ

 ( )    ٕٛه ػٕزوح ىٚاط ػجٍخ ِٓ ػّبهح ثغ١و هٙب٘ب ثن٘بة ا٤ِخ ئي ١ٍل٘ب. .٘ٔ

 ( )        . غٚجذ ػجٍخ ِٓ ٕٚفٙب ثب٤ِخ .ٙٔ

 ( )     لبٌذ ػجٍخ ٌؼٕزوح: ئّٔب ا٤ِخ غ١وٞ" لبٕلح ثنٌه أِٗ ىث١جخ. .3ٔ

 ( )       .وبٔذ ػجٍخ رؼزي ثٕفَٙب ٨ٚ رمجً اٌني أٚ اٌٙٛاْ  .1ٔ

 ( )    .لك ػٕزوح ػجٍخ ثأٔٗ ١ٍوًٍ ٌٙب هأً ػّبهح ٘ل٠خ ٌٙب ٠َٛ ُػوٍٙب     ٘ .0ٔ

 ( )      .ه١ٙذ ػجٍخ ػٓ ػٕزوح ٍٚبِؾزٗ ثؼل أْ ّ٘لك٘ب ٍٚقو ِٕٙب .ٕٓ
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 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : -ب
 ثٍغذ أٔجبة اٌغيٚ اٌٍّه " ى١٘و ثٓ عي٠ّخ " فموه : -ٔ

   ِؼبلجخ ّلاك□     اٌؼٛكح ئٌٝ ؽٍخ ػجٌ  .□   ٍجٟ َٔبئُٙ                 □    ا٨ٔزمبَ ُِٕٙ فٟ لج١ٍزٗ               □  

 ٟة " فٟ ٛو٠ك ػٛكرٗ  ففَو مٌه :  ١ٛو ثٓ عي٠ّخ " أؽلا ِٓ " ٌُ ٠ٍك " ى١٘ -ٕ
 أُٔٙ ِبىاٌٛا ٠مبرٍْٛ ؽب١ِخ ػجٌ . □    أْ اٌقجو وبمة□    أُٔٙ فبكػٖٛ ِوح أفوٜ     □    أُٔٙ فبفٛا ِٓ ع١ْٗ         □  

 ػٕلِب ًٕٚ " ى١٘و ثٓ عي٠ّخ " ؽٍخ ػجٌ ٚعل اٌؾٍخ فٟ : -ٖ
 ثىبة ٚٔؾ١ت .□            اٙواة ٚفٛٙٝ□           ؽيْ ٕبِذ     □      ػ١ل ٕبفت             □  

 اػزوف " ّلاك " ثجٕٛح " ػٕزوح " أِبَ اٌمج١ٍخ  فىبْ ٘زبف ثٕٟ ػجٌ ٠لي ػٍٝ : -ٗ
   اٌغٚت ِٓ ػٕزوح□     ا٨ػزواٗ ػٍٝ ّلاك .□   اٌغٚت ِٓ ّلاك            □   ا٦ػغبة ثؼٕزوح              □  

 ِٚذ ا٤ػ١بك ِزٍٖخ ٚوبْ " ػٕزوح " ف١ٙب ٚاٍطخ اٌؼمل " ٘نا اٌزؼج١و ٠لي ػٍٝ :"  -٘
 أ١ّ٘خ ا٤ػ١بك ٌؼٕزوح .□   ِىبٔخ ػٕزوح فٟ ثٕٟ ػجٌ         □           غوٚه ػٕزوح□    عًٍٛ ػٕزوح ٍٜٚ ا٤ػ١بك      □  

 هأٜ أغٍت ثٕٟ ػجٌ أْ " ػّبهح " ٠غت ػ١ٍٗ : -ٙ
 أْ ٠زقٍٔ ِٓ ػٕزوح .□                    أْ ٠ؼغً ثبٌيٚاط□    أْ ٠زون ػجٍخ       □             أْ ٠زملَ ٌقطجخ ػجٍخ□  

 وبْ ؽل٠ش " ػٕزوح " ِغ " ػجٍخ " ؽٛي وً ِّب ٠أرٟ ِبػلا : -3
 اكهٖ .فجش ١ّجٛة ٚٔٛ□           فطجزٙب ٌؼّبهح□    ِغبى٠ٗ ٚؽوٚثٗ        □  ئٔمبمٖ ٌٙب ِٓ اٌطبئ١١ٓ            □  

 وبٔذ " ػجٍخ " فٟ ثلا٠خ ؽل٠ضٙب ِغ " ػٕزوح " رٕبك٠ٗ ثــ : -1
 اثٓ اٌؼُ .□               اثٓ ىث١جخ□         اٌفبهً            □      اٌؾج١ت                       □  

 " أف ٌه ٌٚؼّبهح " لبئً اٌؼجبهح : -0
 ػٕزوح .□                     ّلاك□              ػجٍخ     □   ١ّجٛة                              □  

ّٟ لٌٛه فأٗ ٠ٕيي ػٍٝ ٍّؼٟ وّب ٠مغ إٌلٜ ػٍٝ ٚهق اٌْغو " رؼج١و ٠لي ػٍٝ : -ٓٔ  " أػل ػٍ
 اٌزجوَ ِٓ اٌى٩َ .□            ئؽَبٍٙب ثبٌٚغو□    إٌفٛه ِٓ اٌى٩َ            □   اٌزٍنم ثبٌى٩َ              □     

 ٨ رؼجضٟ ثٟ ٠ب ػجٍخ فأٟ أؽت أْ أٍّغ ِٕه وٍّخ " اٌىٍّخ اٌّمٖٛكح ٟ٘ : " -ٔٔ
   ووا١٘زٙب ٌؼّبهح□      اٌيٚاط .□           اٌؾو٠خ                       □    اٌؾت                      □     

 ثىذ ػجٍخ أصٕبة ؽل٠ضٙب ِغ ػٕزوح ٤ْ ػٕزوح  : -ٕٔ
 رووٙب ٚأٖوف .□          ٕٚفٙب ثب٤ِخ□         هِب٘ب ثب٠ًٌٛ   □             ٍأٌٙب ػٓ ػّبهح      □      

 " فًٙ أٔب ئ٨ فزبح فٟ ث١ذ أث١ٙب ؟ .. " ٘نا اٌزؼج١و ٠لي ػٍٝ : -ٖٔ
 ِىبٔخ ػجٍخ فٟ ث١زٙب .□            هٙب٘ب ثؼّبهح□    ٍٍت ػجٍخ ئهاكرٙب        □   ر١ٌٛخ ػجٍخ أِو ٔفَٙب           □  

 اٌٙل٠خ اٌزٟ ٚػل ػٕزوح ػجٍخ ثٙب  ١ٌٍخ ػوٍٙب ػٍٝ ػّبهح ٟ٘ : -ٗٔ
 أْٔبك اٌْؼو فٟ اٌؼوً .□             ِٖبفؾزٗ ٌؼّبهح□    هأً ػّبهح           □   ا١ٌٕبق اٌؼٖبف١و               □  

 : ارَُ ؽٛاه ػٕزوح ِغ ػجٍخ ثــ-٘ٔ
 . ا٤ٌٚٝ ٚاٌضبٌضخ□              ا١ٌٍٓ□                اٌزىجو□                    اٌْلح□  
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 ج: من القائل:
 (  )     ٚأ٠ٓ اكػبؤن أْ ٌه ١ّطبٔب ٠ٍّٙه؟ -

 (  )     ً ٌؼٕزوح ثٓ ّلاك.ٌئٓ وبْ ٌٕب ثم١خ فبٌفٚ -

 (  )      ٌٚٓ رياي اٌؼوة رزؾلس ثنوو ٘ل٠زٟ. -

 (  )      ِٚب أٔب ٚمٌه ٌَٚذ ئ٨ فزبح فٟ ث١ذ أثٟ. -
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 أجب عما ٌلً: -د
 ِب ا٤ٔجبة اٌزٟ ٍّؼٙب اٌٍّه ى١٘و ٚ٘ٛ فٟ ٛو٠مخ ئٌٝ ث٩ك ١ٟٛة؟ِٚب ِٛلفخ ِٕٙب؟  -ٔ

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

 

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

 

 .ٌُ رفٖؼ ػجٍخ ػٓ ؽجٙب ٌؼٕزوح  ػًٍ:  -ٕ
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 ِبِٛلف ػٕزوح ٚػجٍخ ِٓ أؽبك٠ش إٌبً ؟ -ٖ
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 ؟ ِٚب ِٛلفٙب ِٓ ٍٛجخ؟ ِبما وبْ ػٕزوح ٠و٠ل ِٓ ػجٍخ -ٗ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

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

 

 و١ف لَب ػٕزوح ػٍٝ ػجٍخ فٟ ؽل٠ضٗ ؟ ِٚب أصو مٌه ف١ٙب ؟ -٘
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ِزٝ ػوٙذ ػجٍخ ثأَ ػٕزوح ؟ ٚثُ هٜٚ ػٕزوح ػ١ٍٙب؟  -ٙ
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ِب اٌغٛأت اٌقف١خ فٟ ػ٩لخ ػجٍخ ثؼّبهح وّب موو٘ب ػٕزوح؟ -3
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ٚٙؼ ِٛلف ػجٍخ ِٓ فطجخ ػّبهح ٌٙب ؟  -1
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ِباٌٙل٠خ اٌزٝ ٚػل ػٕزوح ثٙب ػجٍخ ٠َٛ ىفبفٙب ِٓ اثٓ ى٠بك ؟ -0
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