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 & ملخص الفصل
 & عودة قافلة عبلة من قبٌلة هوازن إلى قومها عبس بعد أن حضرت عرس ابنة خالتها .  

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

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

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

عاودته ذكرٌات أحالمه التً كان ٌكتمها فً صدره وأحس بحزن ألٌم ٌعصر قلبه فأٌن هو من عبلة التً ٌتنافس على التقرب 
 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 
 ها فألحت الفتٌات على عبلة أن تدعوه لقول الشعر فدعته واستجاب . لؽٌر

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

& مروة ابنة عم عبلة تعرض بعنترة وتقول نشٌداً تسمٌه فٌه بأنه عبد عبلة وتكرر ذلك النشٌد على تلحٌن بنات عبس بأكفهن 
 وتردٌدهن خلفها لهذا النشٌد . 

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

 صؾ الطبٌعة كما رآها الكاتب ؟  (1

 ٌغث١غ ٠غطٟ جٛأت اٌٛاصٞ ٠ٚىـٖٛ اٌذش١ش ٚاٌؼ٘غ ٚاٌـّبء صبف١خ ال ٠شٛثٙب ؿٜٛ لطغ ِزفغلخ ِٓ اٌـحذبة األثح١ط ٚوبٔحذ وبْ ا

 اٌشّؾ ر١ًّ ٔذٛ اٌغغٚة ..

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

  :شبغ ٚد٠ٛ١خ ٚلف اٌغوت ػٕض فُ اٌٛاصٞ ، ٚوبْ اٌذبصٞ ٠ٕشض ٌإلثً دزٝ ٠ذضٙب ػٍٟ اٌـ١غ فٟ ٔجـ 

 من الحادي ؟ وبأي شًء كان ٌنشد ؟   (3

  :اٌذبصٜ ٘ٛ ػٕزغح ٚ اٌذبصٞ ٘ٛ عجً ٠مٛص اإلثً ٠ٚغٕٟ ٌٙب دزٝ رـح١غ فحٟ ٔشحبغ ٚوحبْ ػٕزحغح  ٠ٕشحض ِمطٛػحبد ِحٓ أٔغحبَ اٌذحغة جـ

 ٚإٌـ١ت ..

 من أٌن كانت القافلة قادمة ؟   (4

 ٌخ ػجٍخ . جـ : وبٔذ اٌمبفٍخ لبصِخ ِٓ لج١ٍخ ٘ٛاػْ د١ش ػغؽ اثٕخ سب 

 صؾ مالمح شخصٌة كل من )عنترة وعبلة( .   (5

  : شبة أؿّغ اٌٍْٛ ، لٛاِٗ ِضً لٛاَ اٌغِخ ، طٚ عأؽ ِغفٛع ، صضع فـ١خ ، طعاػ١ٓ ِفز١ٌٛٓ .  أٚالً : ِالِخ ششص١خ ػٕزغحجـ : 

        ثحبً ِؼصحفغاً ، رعحغ دحٛي عأؿحٙب سّحبعاً : ػ١ٕب٘ب ؿٛصاٚاْ فٟ أط١ٔٙب لغغبْ ِٓ اٌظ٘ت ، ٚ وبٔذ رٍجؾ صٛصب١ٔبً : ِالِخ ششص١خ ػجٍخ

 . ِٓ اٌذغ٠غ اٌّصغٞ

 ما الذي فعله عنترة عندما بلػ الركب )القافلة( فم الوادي ؟   (6

  . جـ : ١ٕ٠ز اإلثً ٠ٕٚؼي ػجٍخ ِٓ اٌٙٛصط اٌظٞ وبْ ػٍٝ ظٙغ اٌجؼ١غ 

 ما الذي قاله عنترة لعبلة عندما أناخ البعٌر الذي كان ٌحملها ؟   (7

 ٌ ؼجٍخ : ِٕؼٌي وغ٠ُ ٠ب ػجٍخ . جـ : لبي ػٕزغح 
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 وضح مظاهر اهتمام عنترة بعبلة خالل رحلة القافلة .   (8

  : ِظب٘غ ا٘زّبَ ػٕزغح ثؼجٍخ سالي عدٍخ اٌمبفٍخجـ  : 

 وبْ ٠مٛص اٌجؼ١غ اٌظٞ رغوجٗ ػجٍخ فٟ صضع اٌمبفٍخ .  – 1

 ػجٍخ( .  ػٕضِب ٚصً إٌٝ فُ اٌٛاصٞ أٔبر ٌٙب اٌجؼ١غ لبئالً ٌٙب: )ِٕؼٌي وغ٠ُ ٠ب – 0

 عِٝ شٍّزٗ ) شبٌٗ ( ػٍٝ اٌغًِ ٌزجٍؾ ػ١ٍٙب ػجٍخ .  – 7

 وبْ ٠زغٕٝ ثٙب فٟ شؼغٖ .  – 4

 وبْ ٠ذٍت ٌٙب ٌجٕبً ِٓ إٌٛق ١ِٛ٠بً ٌزشغثٗ .  – 8

 بَم وصؾ الكاتب الهودج ؟وعالم ٌدل هذا الوصؾ ؟ (9

  :ضي ػٍٝ اٌزغف ٚاٌضغاءٚ٘ظا اٌٛصف ٠ ،غغدذ ػ١ٍٗ ص١بة ٍِٛٔخ ِشططخ ِٓ دغ٠غ ٠جغق فٝ ظٛء اٌشّؾجـ 

 )سوؾ أشكو هذا العبد اآلبق ألبى( (11

 من قائل العبارة؟ ولماذا قالها؟ وما موقف عبلة؟          

  :اٌمبئً ِغٚح ثٕذ شضاص ثـجت ا٘زّبَ ػٕزغح اٌشض٠ض ثؼجٍخ ٚلض صافؼذ ػجٍخ ػٓ ػٕزغح ٚلبٌذ ٌّغٚح إٔٗ اثٓ ػث١جخ اٌزٝ أعظؼزه جـ 

 ٌر من عبلة ؟ لماذا كانت مروة بنت شداد تؽ  (11

  . جـ : ألْ ػٕزغح وبْ ٠ٌٛٝ ػجٍخ ا٘زّبِبً أوضغ ِٓ غ١غ٘ب ِٓ فز١بد ػجؾ 

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

 : فغق اٌؼج١ض ٚاألرجبع إٌٝ فغق .  – 1جـ 

 ـبء ثبٌمغة ِٓ اٌّبء . أِغ ثؼعُٙ أْ ٠ظ٘جٛا ٌـمب٠خ اإلثً ، ٚأِغ آسغ٠ٓ أْ  ٠م١ّٛا أسج١خ )س١بَ( إٌ – 0          

 أِغ اٌجؼط ا٢سغ أْ ٠م١ضٚا ا١ٌٕغاْ إلػضاص اٌطؼبَ .  – 7         

 أِب ػٕزغح فظ٘ت إٌٝ ٔبلخ ث١عبء دٍت ِٕٙب فٟ إٔبء ، صُ  ٚظؼٗ فٟ اٌظً فٛق صشغح ػب١ٌخ ١ٌجغص فٟ اٌٙٛاء ١ٌؼط١ٗ ٌؼجٍخ  – 4         

 ل ذلك ؟ لماذا دار عنترة بحصانه حول الوادي ؟ وعالم ٌد  (13

  ٖجـ:  صاع ػٕزغح ثذصبٔٗ دٛي اٌٛاصٞ ١ٌطّئٓ أْ اٌّىبْ آِٓ ، ٚأْ ١ٌؾ ٕ٘بن ِب ٠ششب 

 ــ   ٠ضي طٌه ػٍٝ دظعٖ ٚد١طزٗ ٚسٛفٗ ػٍٝ ػجٍخ ٚاٌمبفٍخ .            

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

  :ٚألٔٗ ال ٠ـزط١غ طوغ اؿّٙب أِبَ أدض ألْ ِبٌه ثحٓ لحغاص ال  ،ؼّٙب شضاص ؿجت دؼْ ػٕزغح أٔٗ ال ٠ؼ٠ض فٟ ٔظغ ػجٍخ ػٓ ِجغص ػجض ٌجـ

٠غظٝ أْ ٠زطٍغ ػجض ِضً ػٕزغح إٌٝ اثٕزٗ اٌج١ٍّخ اٌزٝ ٠زٕبفؾ ػٍٝ اٌزمغة ِٕٙب ؿبصح اٌشجبْ ِٓ وغاَ األٔـبة وّب أْ أسب٘ب ػّحغا ال 

 ج١ٍّخ . ٠غظٝ أْ ٠ؼ١غٖ أصذبثٗ ثأْ ػٕزغح اٌؼجض ٠طّخ أْ ٠ّأل ػ١ٕ١ٗ ِٓ أسزٗ اٌ

 كان ٌسٌطر علً عنترة أحساسان مختلفان وضحهما ؟   (15

 :اإلدـبؽ األٚي أٔٗ ػجض فٟ ٔظغ ػجٍخ ٚٔظغ اٌج١ّغ .  جـ 

 اإلدـبؽ اٌضبٟٔ أٗ ثطً ػجؾ ٚدبِٟ ص٠بع٘ب ٚفبعؿٙب األٚي . -         

 لماذا كان عنترة ٌكتم فً نفسه ذكرٌات أحالمه ؟   (16

 ٌ ٗؼجٍخ اٌزٟ ٟ٘ اثٕخ ِبٌه ؿ١ض اٌمج١ٍخ فٟ د١ٓ أٔٗ ػجض ِٓ ػج١ض شضاص . جـ : ألٔٗ ال ٠ـزط١غ أْ ٠جٛح ثذج 
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 بم لقبت مروة بنت شداد عنترة ؟ ولماذا ؟   (17

  . جـ : ٌمجزٗ ثأٔٗ ػجض ػجٍخ ؛ ألٔٗ وبْ ٠ٌٛٝ ػجٍخ ا٘زّبِبً أوضغ ِٓ غ١غ٘ب 

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

  . جـ : اٌمبئً :  ػجٍخ ، ٚلبٌزٙب ٌؼٕزغح 

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

  : ٌزغٜ صٛعرٙب ػٍٝ صفذخ اٌّبء ٌزصٍخ شؼغ٘ب اٌظٜ اظطغة أصٕبء جغ٠ٙب ٚٚصفٙب ػٕزغح ثأٔٙب ػغاعح ٠بٔؼخ أٚ ألذٛأحخ ثبؿحّخ جـ

 ؿمب٘ب إٌضٜ 

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

  :ألْ ػٕزغح لضَ ٌٙب ٚػبء اٌٍجٓ ِٕٚغ ِٕٗ اٌفز١بد ٚأصغ ػٍٝ أْ ٠مضِٗ ٌؼجٍخ لبئال ٘ظا شغاثه ٠ب ؿ١ضرٝجـ 

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

 رأطْ ٌٗ ؿ١ضرٗ ػجٍخ جـ : غٍجذ اٌفز١بد ِٓ ػٕزغح أْ ٠ٕشض اٌشؼغ ٌٙٓ إال أٔٗ عفط لبئالً : ثأٔٗ ٌٓ ٠مٛي ش١ئبً دز ٝ 

 ما الذي ٌفعله عنترة عندما كان ٌنشد الشعر ؟  (22

 : وبْ ٠ّضً ِٛالفٗ فٟ اٌمزبي د١ٕبً ٚغؼٕبرٗ فٟ اٌؼضٚ د١ٕبً  – 1جـ 

 أٚ ٠صف فغؿٗ فٟ ِؼّؼخ اٌذغة أٚ ؿمٛغ األثطبي ٍِطش١ٓ ثبٌضَ .  – 0          

 .  صُ ثؼض طٌه ٠صف ِذبؿٓ فزبرٗ ٚٔجً أساللٙب – 7          

 لماذا ذهبت عبلة إلى خبائها ؼاضبة ؟   (23

 . جـ : ألٔٙب عأد اٌفز١بد ٠ٕشضْ اٌشؼغ ٠ٚصفمٓ ثؼض أْ جّؼزٙٓ ِغٚح ٚرؼبٌذ ظذىبرٙٓ ٚ٘ٓ ٠ؼجضٓ ثؼجٍخ 

 

 تدرٌبات

 ( ب: ضع عالمة أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة ) )×(:أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة 
 )      (        ِغ شغٚق اٌشّؾ الزغثذ اٌمبفٍخ ِٓ فُ اٌٛاصٜ .1

 )      (    وبٔذ اإلثـــً رـ١غ عافؼخ عءٚؿٙب ٔش١طخ وأٔٙب رصغٝ فٝ دّبؿخ إٌٝ صٛد اٌذبصٞ. .0

 )      (      وبْ اٌفزٝ اٌذبصٜ ٠ـ١ــغ فٝ سٍف  اٌمبفٍخ ١ٌذش اإلثً ػٍٝ اٌـ١غ .7

 (      )     وبْ ػٕزغح ٠زغٕٝ فٟ ٘ظٖ اٌمبفٍخ ثأشؼبع ٠ّؼط ف١ٙب ث١ٓ اٌغؼي ٚاٌذغة .4

 )      (       وبْ اٌفزٝ اٌذبصٞ طٚ لبِخ ِؼزضٌخ ٚطعاػ١ٓ ل١٠ٛٓ .8

 )      (       ٠جضٚ  ِٓ ِالِخ اٌفزٝ األؿّغ ِظب٘غ اٌفغح ٚاٌـؼبصح .0

 )      (     ثئٔبسخ اٌغٚادً اٌزٟ رذًّ اٌؼاص ٚاٌش١بَ فٟ جبٔت اٌٛاصٞ.ثٕفـٗ  لبَ ػٕزغح  .3

 )      (     شضاص ؿ١ض لج١ٍخ ػجؾاٌزٟ وبْ اٌفزٝ ٠مٛص ثؼ١غ٘ب ٟ٘ ِغٚح ثٕذ  بحاٌفزى .1

 )      (          اٌفزٝوبٔذ اٌفزبح ِؼججخ ثغٕبء  .0

 )      (      فٟ اٌمبفٍخ. رغن ػٕزغح اٌفزبح فٟ اٌٙٛصط ٚأؿغع ٌّـبػضح إٌـبء ٚاٌجٕبد .16

  )      (        وبٔذ ػجٍخ ػبئضح ِٓ ػغؽ اثٕخ ػّٙب فٟ لج١ٍخ ٘ٛاػْ. .11

  )      (   خ اٌزٝ أعظؼزه ؟ " لبئٍخ ٘ظٖ اٌؼجبعح ٟ٘ ؿ١ّخ ػٚجخ شضاص" أ١ٌؾ ٘ٛ ػٕزغح اثٓ ػث١ج .10

 )      (       أؿغػذ اٌفز١بد إٌٝ اٌذٛض ٌُٚ ٠زجك إال ػجٍخ ٚثؼط إٌـبء. .17

 )      (       أِغ ػٕزغح اٌؼج١ض ثـمب٠خ اإلثً ٚظغة اٌش١بَ ٌٍٕـبء .14

 )      (      غة إٌـبء.لبَ ػٕزغح ثئ٠مبص إٌبع ٌإلػضاص اٌطؼبَ.ٚدٍت ا١ٌٕبق ٌزش .18

 )      (      ؿمٝ ػٕزغح جٛاصٖ صُ صاع ثٗ دٛي اٌٛاصٞ ١ٌطّئٓ ػٍٝ أِٓ اٌمبفٍخ. .10

 )      ( صاعاد فٟ س١بي ػٕزغح ٚ٘ٛ ٠زأًِ ٚجٗ ػجٍخ ِٓ ٚعاء اٌشج١غاد أدالَ ؿؼ١ضح رجشغ ثمغة االعرجبغ ثٙب .13

 )      ( لبٔؼب ثّب رىبفئٗ ثٗ ِٓ ٔظغارٙب ٚثـّبرٙب رؼٛص ػٕزغح أْ ٠ّأل ٚػبء اٌٍجٓ وً ٠َٛ ٌزشغة ِٕٗ ػجٍخ ، .11

 )      (  اِزأ لٍت ػٕزغح ثبٌـؼبصح ٚ٘ٛ ٠ٕظغ إٌٝ ػجٍخ ث١ٓ اٌفز١بد ٠ٚـزّغ إٌٝ صٛرٙب ث١ٓ أصٛارٙٓ .10
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 )      (      وبْ ػٕزغح ٠غٜ فٟ ٔفـٗ أٔٗ ال ٠ؼ٠ض ػٓ وٛٔٗ ػجض شضاص اثٓ لغاص .06

 )      (        ػُٕٙاػزغف ؿبصح ػجؾ ثفعً ػٕزغح فٟ اٌضفبع  .01
 )      ( " اٌّمصٛص ثمٌٛٗ "ؿ١ضرٟ" ٕ٘ب ػجٍخ6"فّض ٠ض٠ٗ ٔذٛ٘ب فٝ ظغاػخ ٚلبي ثبؿّب : ألوْٛ فٝ سضِزه ٠ب ؿ١ضرٝ  .00

 )      ( "ال أعظٝ ثأْ أوْٛ ػجضا ٌٛادضح غ١غن ٌـذ أعظٝ أْ رىْٛ ؿ١ضرٝ ؿٛان" اٌّمصٛصح ٕ٘ب ػجٍخ أ٠عب .07

 (      )       .ٞ أػضٖ ػٕزغح ٌؼجٍخشغثذ اٌفز١بد إٔبء اٌٍجٓ اٌظ -7 .04

 ()            .ِغٚح ثٕذ شضاصٌٗ  ٌُ ٠ٛافك ػٕزغح ػٍٝ إٔشبص اٌشؼغ إال ثؼض أْ أطٔذ -4 .08

 )      ( ػٕضِب وبْ ػٕزغح ٠صف ِذبؿٓ فزبرٗ ٚٔجً ش١ّٙب ٚػٍٛ دـجٙب ارجٗ إٌٝ ػجٍخ ثجصغٖ وأٔٗ ٠شبغجٙب .00

 )      ( خ ٌؼٕزغح ػٕضِب أغبي إٌظغ إ١ٌٙب ثؼض أزٙبئٗ ِٓ إٔشبص اٌشؼغ"دـجه ٠ب ػٕزغح إٔه رجغئٙٓ ػٍٝ" لبٌزٙب ػج .03

 )      (  أفجغد ص١ذخ ِٓ اٌفز١بد ٚأضفؼٓ ٔذٛ ػٕزغح ٠ـزؼضْ إٔشبصٖ ٌٚىٕٗ أفٍذ ِـغػب ِٓ ث١ٕٙٓ .01

  )      (   " أٌـذ ٠ب ػجٍخ أ١ِغح فز١بد ػجؾ؟" لصضد ِغٚح  ٕ٘ب اٌزؼج١غ ػٓ إػجبثٙب اٌشض٠ض ثؼجٍخ .00

 
 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : -أ

 وبرت اٌمصخ ٘ٛ : -1
 غٗ دـ١ٓ   □                 رٛف١ك اٌذى١ُ□         ِذّض فغ٠ض أثٛ دض٠ض            □       ػٍٟ أدّض ثبوض١غ           □ 

 قصة " أبً الفوارس عنترة " رواٌة :  -2
 ٚالؼ١خ □      ٚالؼ١خ                    □                                   و١ِٛض٠خ□   ربع٠ش١خ                    □   

 كانت عودة القافلة فً فصل :  -3
 اٌص١ف   □            اٌشزبء                □                 اٌغث١غ                 □    اٌشغ٠ف  □ 

 :كان الفتى الحادي ٌتؽنى بأراجٌز شعرٌة ٌمزج فٌها بٌن  -4
 اٌّضح ٚاٌغصبء   □  اٌفشغ ٚاٌٙجبء               □           اٌذغة ٚإٌـ١ت           □   اٌّضح ٚإٌـ١ت  □   

   من سمات الفتى الحادي :    -5
 ٔذ١ف اٌمٛاَ   □    غ٠ًٛ اٌمبِخ          □        أؿّغ اٌٍْٛ                □   ؿٛاص اٌؼ١ٕ١ٓ 

 بلػ : أوقؾ الفتى الحادي القافلة عندما  -6
 فُ اٌٛاصٞ   □              أعض اٌشغثخ□            ٚاصٞ اٌجٛاء     □      دٍخ ػجؾ   □    

 كان الفتى الحادي ٌستمد قوته  أثناء سٌره من : -7
 جّبي اٌجٛ  □            ػؼ٠ّزٗ اٌم٠ٛخ .  □          صبدجخ اٌٙٛصط    □         إٔشبصٖ اٌشؼغ     □ 

 من : كانت القافلة آتٌة -8
 ِىخ  □                   ثٕٟ ش١جبْ   □          ٘ٛاػْ                  □غٟء                         □ 

 كانت عبلة تلبس خمارا من الحرٌر :    -9
 إٌٙضٞ  .  □                          اٌذجبػٞ  □     اٌضِشمٟ           □       اٌّصغٞ        □ 

 ذهب أهداهما لها :وكانت تلبس قرطٌن من ال -11
 ػّٙب شضاص .  □              ػٕزغح  □      أثٛ٘ب ِبٌه    □       أسٛ٘ب ػّغٚ    □  

 " أنت أوال ونحن بعدك " قائل العبارة :   -11
 ػجٍخ .  □              ػث١جخ  □    ِغٚح    □        ؿ١ّخ       □

 قررت مروة أن تشكو عنترة ألنه : -12
 ٠غفط سضِزٙب .  □ ٠غفً ػٓ دّب٠خ اٌمج١ٍخ   □     ٠ؤسغ سضِزٙب     □   ٠ًّٙ سضِزٙب        □

 ذهبت جمٌع الفتٌات إلى الحوض ما عدا :  -13
 ػجٍخ .  □             ػث١جخ  □    ؿ١ّخ      □    ِغٚح      □

 ركب عنترة جواده ودار حول الوادي لـــ :   -14
 ٠جذش ػٓ اٌطؼبَ .  □    ٠ـمٟ اٌجؼ١غ           □   ٠طّئٓ ػٍٝ اٌّىبْ    □      ػٓ ش١جٛة٠جذش   □ 

 عاودت عنترة ذكرٌات ألٌمة صرفه عنها أنه تذكر :  -15
 اٌؼج١ض ػٕض األسج١خ .  □            إٔبء اٌٍجٓ ػٕض اٌصشغح     □   اٌفز١بد ػٕض اٌذٛض   □      ؿ١ضٖ شضاص  □

  ٌجر  أن ٌنطق بحبه عبلة خوفا من :كان عنترة ال -16
 أْ ٠زذضس إٌبؽ ثمـٛح ِبٌه  □أْ ٠زذضس إٌبؽ ثش١بٔخ ػجٍخ    □ ٠زطٍغ إٌٝ اثٕخ ِبٌهأْ ٠زذضس إٌبؽ ثأٔٗ ػجض   □     غعجٙب  □

 " لك الوٌل ٌا عنترة " داعبت عبلة عنترة بقولها هذا عندما : -17
 رـ١غ ِغ اٌمبفٍخ .  □  رؼجش ػٕض اٌذٛض          □ٔذ رشغة اٌٍجٓ          وب  □                رٕشض شؼغٖ  □ 
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ًّ " قائلها :   -18  " حسبك ٌا عنترة إنك تجرئهن عل
 ػجٍخ   □            ػث١جخ  □  ِغٚح          □            ؿ١ّخ          □  

 التً أخذت وعاء اللبن من عنترة هً :  -19
 ػث١جخ  □    ػجٍخ   □  ِغٚح       □            ؿ١ّخ           □

  طلبت علبة من عنترة أن ٌنشد الشعر لــ :   -21
 رـزّزغ ثشؼغٖ .  □           ٠ـؼض اٌفز١بد  □  ٠غظٟ غغٚع٘ب     □            ٠غ١ع اٌفز١بد       □

 كان عنترة ٌنشد الشعر فً كل مما ٌأتً ما عدا :  -21
 اٌٙجبء .  □            اٌغصبء  □   إٌـ١ت    □ ِغ اٌذغة        ٚصف ِؼب  □

 أصابت عبلة دهشة عقدت لسانها عن الكالم بسبب : -22
 األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ  □        لٛح ٚصفٗ ٌٍفغؽ .  □   أغبي إٌظغ إ١ٌٙب  □         دغاعح إٔشبصٖ اٌغؼي   □

 أرادت مروة أن تؽٌظ عبلة فأنشدت  فً عنترة قولها :  -23
 ػٕزغح دج١ت ػجٍخ .  □          ػٕزغح ثٓ شضاص  □  ػٕزغح ػجض ػجٍخ    □         ػٕزغح شج١ٗ ػجٍخ     □

  كانت عبلة والقافلة أتٌة من عرس ابنة : -24
 أسزٙب .  □           سبٌٙب□     سبٌزٙب     □          ػّزٙب         □

 اقتربت القافلة من الوادي * -25
 ِغ غغٚة اٌشّؾ□   ػصغا .□    ػٕض اٌؼٚاي□   ِغ شغٚق اٌشّؾ□ 


