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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 … عودة الركب إلى دٌار عبس فً ٌوم احتفالهم بعٌد آلهتهم
ه بالترحاب إال أنه جلس غاضباً حزٌناً وال شك أن هذا الغضب وسٌلة عنترة ٌنصرف إلى بٌت أمه زبٌبة ، وبالرغم من لقائها ل

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

 وأنها جنت علٌه إذ ولدته وأنها مراوغة مخادعة.                  
. وٌنفجر الكالم من زبٌبة ، ٌحمل عاطفة الحب البنها بالرغم من قسوته علٌها فً الحوار 
به ، ولكنه ٌتمادى فً إهانته لها محمالً إٌاها وزر وٌلقى إلٌها بالسإال الذى ٌقلقه : من أبى ؟ وتجٌبه أنه ابن شداد من صل

عبودٌته ولكنها تستنكر منه ذلك ، كما تستنكر منه قسمه بآلهتهم الصماء ألنها على دٌن المسٌح الذى ٌمنع القذف بالولٌد 
ر عنترة على أن ٌذهب به : نعم . وقد قلت لك ذلك منذ صغرك .وٌصٌوٌشتد الحوار بٌنهما، و ٌسؤلها : أنا ابن شداد حقاً ؟وتج

 إلى شداد لٌحمله على االعتراف .
. وتسؤله أمه أال ٌفعل ، وتخبره أنها كانت تراوغه حتى ال ٌثور وٌورد نفسه المهالك 
 وتسوق له قصة اختطافها مع أخوٌه ، كٌف أن شداداً وقومه أغاروا على مختطفٌها وخلصوها منهم وأن شداداً كان أرحم بها

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

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

          يولد……  يقائلة : ولد

 وصل عنترة إلً ُحلة عبس ؟ ولماذا لم ٌشاركهم حفلهم ؟ ى: مت (1
 ٘ٝ اىؼٞذ اىغْ٘ٛ اىزٛ ذقَٞٔ ػثظ فٜ ٍ٘عٌ اىذج فٜ شٖش سجبة ٗىبٌ ٝرباسمٌٖ ادر باه اىؼٞبذ ألّبٔ ىبٌ ٝنبِ فباسؽ اىقيبة ٗمباُ ٗصو ػْرشج ً

 إىٜ شذاد .  ّٔغث حٍْرغو تذقٞق

 إلً أٌن اتجه عنترة بعد عودته ؟  : (2
  ٍٔاذجٔ إىٜ تٞد أ 

 : كٌف استقبلت زبٌبة عنترة ؟ وكٌف قابلها عنترة ؟ (3
 ر٘ق اىرذٝذ ٗاىرشدٞة إال أّٔ قاتيٖا تغيظٔ ٗقغ٘ج ٗ قذ ّظش إىٖٞا ّظشج ميٖا غعة . اعرقثيرٔ تاى شح ٗاى 

 : لماذا قابل عنترة أمه بكل غضب ؟ (4
 ألّٔ ماُ ٝشٙ أّٖا عثة شقائٔ دٞث ٗىذذٔ ػثذا ؟ 

 : ما موقف زبٌبة من قول عنترة لها أنت سبب شقائه كله ؟ (5
  ك ّ غٜ ٗى٘ قذسخ ػيٜ أُ أتزه دٞاذٜ ىنٜ إٔة ىل اىغؼادج ىثزىرٖا ساظٞح عؼٞذج .أّٖا دضّد ٗتند ٗ قاىد : أٛ ٝا ٗىذٛ اىذثٞة فذا 

 منه ؟ أمه: صف حال عنترة حٌنما وصل إلً بٌت أمه ؟ وما موقف  (6
  ٔا أصات َّ  ٝجثٖا . ىٌجيظ ػيٜ فشٗج فٜ جاّة اىخثاء ٗاىغعة ٝظٖش ػيٜ ٗجٖٔ ، ٗػْذٍا عأىرٔ أٍٔ ػ

 لعنترة مع كل هذه القسوة ؟  ة: كٌف توددت زبٌب (7
 تو ذخثشٓ تنو ٍا ٝق٘ىٔ اىقً٘ ػْٔ . ٜءداٗىد ذٖذئرٔ ٗإقْاػٔ تأّٔ فاسط ػثظ ٗأّٖا ال ذخ ٜ ػْٔ ش ، 

 : علل : ذهاب زبٌبة إلى مروة و سمٌة . و عالم ٌدل ؟ (8
 ٍ األخثاس ٍا ٝغؼذ ػْرشج ىرْقئ إىٞٔ .ـ ىؼيٖا ذغَغ ِ 

 ـ ٝذه رىل ػيٚ دة صتٞثح التْٖا ػْرشج ٗ ٍذاٗىح إسظائٔ .    

 : ما الذي جاء ٌسال عنه عنترة أمه زبٌبة ؟  (9
   جاء ىٞغأه ػِ صيرٔ ترذاد ٕٗو ٕ٘ أت٘ٓ مَا عَغ رىل ٍْٖا ٕٗ٘ صغٞش.  

 ؟أمه كما ذكرتها  عنترة مراحل نمو ما - (11
 1ث٘ ٍشدا ظادنا ٝؼثث تاىنالب ٗاىذَالُ ، ْٗٝذفغ مأّٔ فرٚ ٝافغ .ـ غ و صغٞش ٝذ 

 ـ صثٚ ٝجثز فصٞو اىْاقح مأّٔ قػ ٝذاػة فأسا   0     

 ـ فرٚ ٖٝض اىذشتح مَا ٖٝضٕا خاىٔ ٗجذٓ 7     

https://dardery.site/


 

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

     تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - 01157335050  

 من عنترة ؟ وبما ردت علٌه ؟"زبٌبه " : ما  الذي أغضب  (11
  بح ، ٗسدخ ٗخريف ػِ أتٞٔ شذاد تزىل ال ٝ ألٍّٔشأج اغعثد ترذج ػْذٍا قاه ىٖا : ٝا ٍَ أػَأٍ اىزِٝ ْٝظشُٗ إىٖٞا ػيٜ أّٖا ٍجبشد خادٍبح ٗأَ

ح  ٍَ  .ػيٞٔ تأّٖا ٕٜ اىذشج " ذاّا تْد ٍٞج٘ " ٗىٞغد صتٞثح األ

 :ما حقٌقة زبٌبة و أوالدها ؟ (12
 ربٚ جباء شبذاد ٗ خيصبٌٖ ٗ أدغبِ إىبٌٖٞ ،ٗ ـ ٕٜ ذاّا اتْح ٍٞج٘ اىذشج ٍِ تالد إثٞ٘تٞا ، ٗقؼد فٜ أعش قً٘ أعباءٗا إىٖٞبا ٗ إىبٚ أٗالدٕبا ، د

 أّجة ٍْٖا ػْرشج .

 : علل : كراهٌة زبٌبة لقوم عبس .. (13
 . ًـ ىجٖيٌٖ ٗقغ٘ذٌٖ ٗػرٌٕ٘ ثٌ أٌّٖ ٝؼثذُٗ األصْا 

 : ما الحقائق التً اعترفت بها " تانا ": البنها عنترة ؟ (14
       1-  . غد صتٞثٔأُ اعَٖا " ذاّا تْد ٍٞج٘ " ٗىٞٗأّٖا ماّد دشج ٍِ اىذثرح. 

 . أّٖا ذنشٓ قٍ٘ٔ ٗجٖيٌٖ ٗمثشٝائٌٖ -0     

 أّٖا ذذة دْٖٝا اىَغٞذٜ ، ٗ ذنشٓ دِٝ ٗأصْاً قٍ٘ٔ . -7     

 . أّٔ اتِ شذاد دقا   -4      

 لماذا تعجب عنترة بعد أن عرف الحقٌقة ؟ : (15
 ِأػبذاء ػبثظ ٗأدافبغ  ٝغأه فٜ ذؼجة " أأمُ٘ اتْٔ ٗٝثؼذّٜ ؟ أأمُ٘ ٗىذٓ ٗٝجؼيْٜ ػثذا ٗٝشظٚ ىٚ أُ أمُ٘ تبِٞ اىْباط رىبٞال ؟ إّْبٜ أغؼب

 ػٌْٖ ، ٗأذنثش أُ أقاعٌ أدذا  ٌٍْٖ فٚ غَْٞح ، ٍٗغ رىل ٝغَّْٜ٘ ػثذا ٗأّا اتِ شذاد

 : ما الذي قرره عنترة وأقسم علً فعله بعدما عرف الحقٌقة ؟  (16
 َٝب٘خ ٕٗب٘ ٝقاذبو إُ ىبٌ  ٚقشس أُ ٝذَو ٗاىذٓ شذاد ػيٜ االػرشاف تٔ ، ٗأقغٌ ػيٜ أُ ٝغية األٍ٘اه ٗٝقطغ اىطشق ٗٝقاذو شذاد ٗقٍ٘ٔ در

 ٝؼرشف تٔ شذاد . 

 : كٌف أصبحت " تانا " الحرة " زبٌبة " األمة ؟  (17
  " ٍشأج دثرٞح دشج ، ٗىنِ تؼط اىيص٘ص اخرط ٕ٘ا ٗٗىذٖٝا " شٞث٘ب " ٗ " جشٝش " ٗمثٞش ٍِ اىْغاء ٗاألغ باه ، ٗمباّ٘ا اماّد " ذاّا

  .َٝ٘خ ٌٍْٖ اىنثٞش فٞشٌٍّٖ٘ ػيٜ جاّثٜ اىطشٝق ماُ ٚٝؼاٍيٌّٖ٘ تقغ٘ج ٗٝيقُ٘ إىٌٖٞ ت عالخ اىطؼاً ، در

 - ػادج اىؼشب ، ٗقذ ٕٜ ٕٗزٓ  شتْائٖا ٍيل شذاد ألٌّٖ ٗقؼ٘ا فٜ األعأأذٜ شذاد ٗقٍ٘ٔ ٗقاذي٘ا اىيص٘ص ٗقع٘ا ػيٌٖٞ ٗأصثذد ٕٜ ٗ ٚدر

 د ظد اىجَٞو ىرذاد ألّٔ أمشٍٖا ٗأّجة ٍْٖا ػْرشج 

 : علل: مكانة شداد فً قلب زبٌبة . (18
 ّٔخيصٖا ٕٜ ٗ ٗىذٖٝا ) شٞث٘ب ٗ جشٝش (  ٍِ األعش ، ٗ أدغِ إىٌٖٞ ٗ أّجة ٍْٖا ػْرشج . ـ  أل 

 : كٌف طمؤن عنترة أمه ؟ (19
 ه ـ أّٔ ع٘ف ٝنُ٘ ىْٞا  خاظؼا  فٜ اىق٘ه ىرذاد ، ٗ ىِ ٝررذ ػيٞٔ فٜ اىنالً ، ٗ إرا ىٌ ٝؼرشف تٔ عبٞزٕة إىبٚ اىصبذشاء ٗ ىبِ ٝؼب٘د دربٚ ْٝبا

 دشٝرٔ .

 موقف شداد معها هً و أوالدها ؟ : لماذا قصت زبٌبة (21
 . ـ ىرشقق قية ػْرشج ػيٚ شذاد ٗ ذظٖش فعئ ػيٖٞا ٗ ٍناّرٔ ػْذٕا 

 : لماذا خافت من مواجهة عنترة ألبٌه شداد ؟ (21
 ٝقثو اىزه أٗ اىعؼف ٗى٘ ذ٘اجٖا الّرٖد اىَ٘اجٖح تٖالك أدذَٕا ، ٕٜٗ ذذثَٖا ٗال ذشض ت قذ أدذَٕا .ال  ػْٞذ ٍرنثش ٍَْٖا ألُ مال    

 استقر ؟ ًءوعلً أي ش : ما حال عنترة بعد سماع هذه الحقائق من أمه ؟       (22
  ٔٞٝطية ٍْٔ ٕذأخ ث٘سذٔ ٗغية ٍِ  أٍٔ اىغَاح ٗاىؼ ٘  ، ٗاعرقش ػيٜ أال ٝشظٜ تأُ ٝنُ٘ ػثذا  ٕٗ٘ ٍِ صية عٞذ ػثظ ٗقشس اىزٕاب إى

 .الػرشاف تٔ ا
 لب عنترة مع أنها ذكرت له بؤنه أبوه ؟ : لماذا كانت زبٌبة مصرة على أن شدادا لن ٌجٌب ط (23

  . ّظشا  ىيرقاىٞذ اىؼشتٞح اىرٜ ماّد عائذج فٜ اىجإيٞح ٗاىرٜ ذَْغ شذادا  ٍِ االػرشاف تثْ٘ذٔ ىؼْرشج 

 : صف حال زبٌبة عندما خرج عنترة من عندها وهو متجه إلى شداد . (24
  عقطد ٍرٖاىنح ذْظش إىٚ أػقاتٔ ٕٜٗ ذر٘جغ قائيح : " ٗىذٛ ، ٗىذ. " ٛ 
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 تدرٌبات

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

 ( )              ٗافقد ػ٘دج ػْرشج إىٚ اىذيح ًٝ٘ اىؼٞذ اىغْ٘ٛ اىرٜ ذقَٞٔ اىقثٞيح ىآلىٖح. .1

 ( )          أعشع ػْرشج تاىر٘جٔ إىٚ ٍناُ االدر اه .0

 ( )      .      ػ٘دذٔأعشع ػْرشج ترذٞح أٍٔ تؼذ  .7

 ( )   ماُ ػْرشج ٝشٙ فٜ  ّ غٔ تأّٔ ال ٝضٝذ ػيٚ أّٔ ػثذ ال ٝرثغٚ ىٔ إال أُ ٝقً٘ ػيٚ خذٍح عادذٔ .4

 ( )      6ػيٚ فشٗج ٗاىغعة ٝثذٗ فٚ ٍؼاىٌ ٗجٖٔ فٜ جاّة اىخثاء  جيظ  .8

 ( )          ىٌ ذٖرٌ صتٞثح تَؼشفح عثة غعة ػْرشج. .0

 ( )        ألّٖا أذد تٔ ىٞنُ٘ ػثذاػْرشج ٝؼرثش أٍٔ عثة شقائٔ  .3
 ( ) " ٝقصذ ػْرشج ْٕا األمارٝة اىَرؼيقح تذققح ّغثٔ؟ىغد أدرَو أُ أػٞش تؼذ اىًٞ٘ فٚ دّٞا ذذٞػ تٚ فٖٞا ٕزٓ األمارٝة" .1

 ( )      ماّد صتٞثح ذزٕة إىٚ ػثيح ٗذخذٍٖا ٗذخذً أٍٖا  سغثح فٜ اىرقشب إىٖٞا.  .0

 ( )     ٖٞا  ػيٚ أّٖا أٍح مَا ْٝظش إىٖٞا  أت٘ٓ ٗأػَأٍ  ٍَا ٝذضُ صتٞثح أُ ػْرشج ْٝظش إى .16

 ( )         .ٗىذخ صتٞثح أٍح ٗماُ اعَٖا ذاّا اتْح ٍٞج٘ .11
 ( )          .ماّد صتٞثح ػيٚ دِٝ اىغٞذ اىَغٞخ .12
 ( )         ٗىذخ صتٞثح ىرذاد غ يِٞ َٕا ػْرشج ٗشٞث٘ب .17

 ( )       اىزٛ أّقز صتٞثح ٍِ اىيص٘ص ٕ٘ شذاد ٗجَاػح ٍِ ػثظ .14

 ( )     ماّد صتٞثح ذشاٗؽ ػْرشج ٗال ذذذثٔ ػِ أتٞٔ شذاد خ٘فا أُ ٝثطش تٖا شذاد .18

 ( )        الصاىد صتٞثح ذنشٓ شذاد ألّٔ اذخز ٍِ أتْائٖا ػثٞذا ىٔ .10

 ( )         . أقغٌ ػْرشج ػيٚ أُ ٝذَو أتآ ػيٚ االػرشاف تٔ  .13

 ( )      .ابنها عنترة فقطسبب خوف زبٌبة من مواجهة عنترة لشداد خوفها على  .18

 ( )    ػيٚ ٝذ شذاد  -درَا -ذشٙ صتٞثح أُ ٍ٘اجٖح ػْرشج ىرذاد عرنُ٘ عثة ٕالك ػْرشج .19

 ( )                طمؤن عنترة زبٌبة بؤنه سٌخضع له بالقول حتى ٌلٌن ولن ٌثٌر قلبه. .21
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 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : -ب 
 ػاد ػْرشج إىٚ اىذيح ًٝ٘ اىؼٞذ اىغْ٘ٛ اىزٛ ٝقاً فٜ شٖش : -1

 اىَذشً □   سٍعاُ                             □   سجة                               □        رٛ اىذجح□   

 ىٌ ٝزٕة ػْرشج إىٚ اىذ و ػْذ ػ٘دذٔ ٍثاششج تغثة :  -0
 ىٌ ٝغَخ ىٔ عٞذٓ □          ماُ ٍرؼثا□   ٌ ٝنِ خاىٜ اىقية         ى□  ىٌ ٝغرطغ اىزٕاب                    □  

 ٝشٙ ػْرشج أُ عثة شقائٔ ٕ٘ : -4
 ػثيح □              جذ٘د قٍ٘ٔ□   أٍٔ صتٞثح             □     أت٘ٓ شذاد                               □   

 ماّد صتٞثح عثة شقاء ػْرشج ألّٖا : -8
 ذنزب ػيٞٔ□       ذخذً ػثيح ٗعَٞح .□  ٗىذذٔ ػثذا                       □ ىٌ ذخثشٓ اىذقٞقح                             □ 

 " ىقذ ػقَد اىْغاء أُ ٝيذُ ٍثيل " اىؼثاسج ذذه ػيٚ : -0
 دشٝح ػْرشج .□  ػث٘دٝح ػْرشج                   □               ع٘اد ػْرشج□   ْرشج                      ٍناّح ػ□ 

 ىـ : ٗأٍٖا  ٗػثيحماّد صتٞثح ذزٕة إىٚ  -3
 غاػح ىغاداذٖا .□       ذغاػذِٕ □   ذذَو ىٔ ميَح غٞثح            □  ذذَو ىٔ أخثاسِٕ                             □  

 ِ أٍقرٌٖ ....  " قاىرٖا صتٞثح ػِ :" غاىَا ذثغَد ىَ -1
 قً٘ ػْرشج□     ػثيح ٗػَشٗ .□   ٍشٗج ٗعَٞح                      □   شذاد ٍٗاىل                                 □   

 االعٌ اىذقٞقٜ ىـ " صتٞثح " ٕ٘ : -0
 ّاّا .□                     ٍاسٝا□   داّا                  □  ذاّا                                        □               
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 دٝاّح " صتٞثح " اىذقٞقٞح  ٕٜ : -16
 اىَج٘عٞح .□             اىٖٞ٘دٝح□   اى٘ثْٞح                     □           اىَغٞذٞح                     □  

 دا " ػيٚ االػرشاف تٔ ٗإال :أقغٌ " ػْرشج " أُ ٝجثش " شذا -11
 ٝقرو ّ غٔ□      . ٝقرئ□  ٝؼشتذ فٜ األسض            □   ٝرغ٘ه فٜ األسض                  □   

 ماّد " صتٞثح " ذشاٗؽ " ػْرشج " تغثة : -01
 . اىثاّٞح ٗاىثاىثح□   خ٘فٖا ػيٚ " شذاد "            □ خ٘فٖا ػيٚ " ػْرشج "               □   خ٘فٖا ػيٚ ّ غٖا□   

 إخ٘ج " ػْرشج " ألٍٔ : -17
 أستؼح إخ٘ج□      ثالثح إخ٘ج   .□   أخ٘اُ                            □   أر ٗادذ                              □  

 أخثشخ " صتٞثح " " ػْرشج " أُ " شذادا " اػرشف تٔ دِٞ : -14
 صاس فاسط ػثظ□      ػيٌ أُ ػثيح ذذثٔ .□  أعشٓ تؼط اىغضاج         □   غَغ تؼط تْٜ ػثظ فٞٔ             □  

 أدظ ػْرشج تؼذ عَاع قصح أٍٔ اىذقٞقٞح ّذ٘ شذاد تـ  : -18
 اىغعة ٗاىنشإٞح□   اىنشإٞح ٗاىذقذ ػيٞٔ .   □  اىقغ٘ج ٗاىْ ٘س ٍْٔ               □  اىؼطف ٗاىَٞو ّذ٘ٓ            □ 
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