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

 أبطال عبس ٌلجأ إلٌه سادتها عند الشدة فٌصد العدو وٌغنم الغنائم التً ٌحرزونها وال ٌعطون له منها إال القلٌل .
 ه إال أن ٌقوم على خدمة سادته .& وهو فً نظر الناس عبد ال ٌنبغً ل

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

مه حدثته وهو طفل بأنه ابن شداد & كان عنترة ٌحب شداد الذي كان ٌقسو علٌه وأرجع حبه هذا إلى عاطفة البنوة ألن أ
 ولٌس عبده .  

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

فإذا بشٌبوب ٌنادٌه ودار بٌنهما حوار حث فٌه شٌبوب عنترة بأن ٌتٌقظ خشٌة أن ٌفاجئهم عدو فأخبره عنترة بأنهم فً شهر 
 رجب الذي ٌترك فٌه العرب القتال

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

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

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

 ت المفاجئة ؟ وعالم ٌدل ذلك ؟ وماذا ٌفعل العرب فى األشهر الحرام ؟لماذا لم ٌخش عنترة الغارا (2
  :ثعجت أٔٗ فٟ شٙس زعت ٚ٘ٛ ِٓ األشٙس اٌؾساَ ، اٌزٟ ٠ؾسَ ف١ٙب اٌؼسة اٌمزبي ، ٠ٚدي ذٌه ػٍٟ رمد٠ط اٌؼسثٟ ٌٙرٖ األشٙس اٌؾرساَ   عـ

  ٚوبْ اٌؼسة ٠إدْٚ ف١ٙب ِٕبظه اٌؾظ ٠ٚم١ّْٛ أػ١بد آٌٙزُٙ

 نترة ٌضٌق بقومه ؟ ولماذا كان راضٌاً بحاله ؟ لماذا كان ع  (0
  ٗعـ : وبْ ٠ع١ك ثُٙ ألٔٗ ٠غٍت ٌُٙ االٔزصبزاد ٠ٚأرٟ ٌُٙ ثبٌغ١ّٕخ ، ٚأٔٗ ثطً ؽسٚثُٙ اٌرٞ ٠سد ػُٕٙ أػداءُ٘ ، ِٚغ ذٌه ٠ٕىسْٚ ثٕٛرر

 ثرٌه ٌؾجٗ ٌشداد ٚرؼٍمٗ ثؼجٍخ   ٌشداد ٠ٕٚبدٚٔٗ ثؼجد شداد ، ٚال ٠ؼطٛٔٗ ِٓ اٌغٕبئُ اٌزٟ ٠ؾسش٘ب ئال اٌم١ًٍ   ٚوبْ زاظ١بً 

 كٌف كان عنترة فى نظر الناس ؟وكٌف كان فً نظر نفسه ؟ وكٌف واجه الحزن) ماذا فعل ( ؟   (3
  :ظ١طس اٌؾصْ ػٍٟ ػٕزسح ثعجت أٔٗ ال ٠ص٠د فٟ ٔظس إٌبض ػٓ وٛٔٗ ػجد شداد اٌرٞ ٠غت ػ١ٍٗ خدِخ ظبدرٗ  ٚوبْ ٠ٕظس ئٌٝ ٔفعٗ ػٍٝ عـ

١ٙب فٙٛاٌرٜ ٠فسط وسثزُٙ ٠ٚؾٛش ٌُٙ إٌصس ػٍٝ أػدائُٙ  ٚٚاعٗ ٘را اٌؾصْ ثربٌرسٚط ئٌرٟ اٌصرؾساء دْٚ أْ أٔٗ ثطً " ػجط " ٚؽبِ

 ٠دزٞ ئٌٟ أ٠ٓ ٠ر٘ت   

 ما موقف سادة عبس من عنترة أثناء الحرب وبعدها ؟وما أثر ذلك علٌه؟  (4
  :ّؼسوخ ٠ٛشػْٛ اٌغٕبئُ ػٍٟ أٔفعُٙ ٠ٚغؼٍْٛ ٌرٗ ٔصر  وبٔٛا ٠عسػْٛ ئ١ٌٗ ١ٌٕغدُ٘ ٠ٚدافغ ػُٕٙ ٠ٕٚزصس ٌُٙ ػٍٟ أػدائُٙ ، ٚثؼد اٌعـ

 ظُٙ فمػ دْٚ أْ ٠شىٛ أٚ ٠غعت ٚوبْ ٘را ٠ّأل لٍت ػٕزسح ؽصٔب ٚغعجب   

 من أي شًء كان ٌتعجب عنترة ؟   (5
  :ال أوضس  وبْ ٠زؼغت ِٓ ٔفعٗ و١  ٠سظٟ اٌجمبء فٟ لَٛ ٠ؾمك ٌُٙ إٌصس ٚاٌغٕبئُ ٠ٚمبثٍْٛ ذٌه ثبإلٔىبز ٚاٌجرً ٚاػزجبزٖ ػجداً عـ 

 ما سر حبه لشداد ؟ وما مظاهر هذا الحب ؟   (6
    ِٗعـ : ظس ؽجٗ ٌشداد ئؽعبظٗ ثأٔٗ اثٕٗ اٌؾم١مٟ وّب شػّذ شث١جخ أ 

 ِٚٓ ِظب٘س ٘را اٌؾت أٔٗ وبْ ٠سٜ ف١ٗ صٛزح اٌجطً ٚأٔٗ ٠ص٠د رؼٍمٗ ثٗ زغُ لعٛرٗ ػ١ٍٗ أؽ١بٔبً    -

 وقفها منه ؟ عن أي شًء كان ٌسؤل عنترة أمه " زبٌبه " ؟ وما م  (7
   وبْ ٠عأٌٙب ً٘ شداد أثٖٛ ؽمبً وّب لبٌذ ٌٗ فٟ صغسٖ ، ٌٚىٕٙب وبٔذ دائّبً رٙسة ِٓ اإلعبثخ خٛفبً ػ١ٍٗ ِٓ غعت ظ١د٘ب 

 ما التساإالت التً كانت تحٌر عنترة فً نفسه ؟ وعالم ٌدل كثرة التساإالت ؟   (8
  ٚاٌدٖ فّب ظس اإلػغبة ٚاٌؾت اٌشد٠د ٌٗ   ٚردي ٘رٖ اٌزعبؤالد اٌىض١رسح ػٍرٟ وبٔذ ٕ٘بن وض١سا ِٓ اٌزعبؤالد ٌٚؼً أّ٘ٙب   ئذا ٌُ ٠ىٓ شداد

 شدح ؽ١سح ػٕزسح ٚاظطساثٗ  
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 ما الذي دفع عنترة للخروج إلً الصحراء ؟ وماذا كان ٌتخٌل ؟  (9
  :خسط ػٕزسح ئٌٟ اٌصؾساء ثعجت ِّ٘ٛٗ اٌىض١سح فٙٛ ٠سٞ فٟ اٌصؾساء زاؽخ ٌٍٕفط عـ 

 خ ػٍٟ وً شٟء  ٠ساٖ ٕ٘بن   ٚوبْ ٠زر١ً ٠ٚسٞ صٛزح ػجٍ -

 كٌف رأي عنترة الحٌاة ؟ ولماذا ؟  (22
  :ٔظس ػٕزسح ٌٍؾ١بح ػٍٟ أٔٙب ؽ١بح وس٠ٙخ ال ل١ّخ ٌٙب ألٔٗ ال ٠عزط١غ اٌجٛػ ثؾجٗ ٌؼجٍخ         عـ 

 علً أي شًء كان ٌلوم عنترة نفسه ؟   (22
  :أِبَ لِٛٙب ، صُ ػبد ٠ٍَٛ ٔفعٗ ػٍٟ اٌسظب ثأْ ٠ىْٛ ػجرداً ٚ٘رٛ  وبْ ٠ٍِٛٙب فٟ ثدا٠خ األِس ألٔٗ أٔشد اٌشؼس فٟ ػجٍخ فعجت ٌٙب ؽسعبً عـ

 ثطً اٌمج١ٍخ ٚؽب١ِٙب   

 علً أي شًء استقر عنترة ؟ وكٌف أحس بعد قراره ؟  (20
  :اظزمس ػٕزسح ػٍٟ أْ ٠ر٘ت ألِٗ ٠ٚغجس٘ب ػٍٟ أْ رمٛي ٌٗ اٌؾم١مخ فاْ وبْ ػجداً وّب ٠مٌْٛٛ لزً ٔفعٗ ٚئْ وبْ اثٓ شداد ٌُ ٠سض ئالعـ 

ٚأؽط ثؼد ٘را اٌمساز أْ ٔٛز اٌمّس ٠صداد فٟ ػ١ٕٗ ثٙبء، ٚأْ إٌع١ُ ٠ٙت ػ١ٍٗ أوضس زفمب ٚزائؾخ اٌص٘رس ،أْ ٠ىْٛ ؽساً ٠ٚؼزسف ثٗ أثٖٛ 

 رٕجؼش ئٌٝ شّٗ أذوٝ ػطسا  

 }أما إنك لحارس غافل{ من قائل هذه العبارة ؟ وما صلته بعنترة ؟   (23
 رسثٝ فٟ ؽغس شداد ٠ٚز١ّص ثبٌعسػخ ٚاٌرٛف ٚ٘ٛ ِٛظغ ظس ػٕزسح عـ : اٌمبئً ٘ٛ ش١جٛة ، ٚ٘ٛ أخٛ ػٕزسح ِٓ أ ِٗ 

 لماذا عّنف شٌبوب عنترة ؟ وما موقف كل  منهما فً ذلك ؟   (24
  :فٙرُ فرٟ األشرٙس اٌؾرسَ اٌزرٟ ٠ؾرسَ  ،ػٕفٗ ش١جٛة ألٔٗ رسن ؽساظخ خ١بَ إٌعبء ٚخال ئٌٟ ٔفعٗ ، ٚوبْ ٠سٜ ػٕزسح أٔٗ ال خٛف ػٍٝ إٌعبء عـ

 ٚزأ٠ٗ فٟ ذٌه أْ اٌشٙس اٌؾساَ ال ٠ّٕغ أؽداً ِٓ االٔزمبَ  ،ٌٚىٓ ش١جٛة وبْ ٌٗ زأٞ آخس  ،مزبي ف١ٙب اٌؼسة اٌ

 لماذا كان عنترة ٌحب قرب شٌبوب منه؟ و عن أي شًء دار الحدٌث بٌن شٌبوب وعنترة ؟  (25
   :اٌسعً اٌرٜ ٠ضرك فرٝ ػطفرٗ ئذا  ٚألْ ش١جٛة ٘ٛ اٌرٜ ٠ٕفط ػٕٗ،ألٔٗ ٠ؾط فٝ ٚعٛدٖ ش١ئب ٠شجٗ ِب ٠ؾعٗ اٌطفً فٝ عٛاز أِٗ عـ ٛ٘ٚ

ٚ٘ٛ اٌرٜ ٠ؾّٝ ظٙسٖ  ٚلد  داز اٌؾد٠ش ث١ّٕٙرب ػرٓ ،رؾدس ئ١ٌٗ ٠ٚأِٓ عبٔجٗ ئذا غبة ػٕٗ ٠ٚطّغ فٝ ػفٖٛ ئذا ػٕفٗ ٚشس٠ىٗ فٝ ؽسثٗ 

د ، صرُ رؾردصب ػرٓ ٠ٚؾّٟ لِٛٗ صُ ٠مبي ٘را ػجرد شردا،َّ٘ٛ ػٕزسح ٚثغعٗ ألِٗ ألٔٙب اٌعجت فٟ شمبئٗ فٟٙ اٌزٟ أٔغجزٗ ١ٌسػٝ ئثً شداد 

 اٌؾ١بح ٚاٌّسأح ٚؽت ػٕزسح ٌؼجٍخ

 لماذا كان عنترة ٌكره أمه ؟ وما الفرق بٌنه وبٌن شٌبوب ؟   (26
    ًعـ : وبْ ٠ىسٖ أِٗ ألٔٗ شؼس أٔٙب ٟ٘ ظجت شمبئٗ فٟ ٘رٖ اٌؾ١بح ئذ ٌٚدرٗ ػجدا 

 أٔٗ ظٛف ٠ؼ١ش ػجداً   ٚاٌفسق ث١ّٕٙب أْ ش١جٛة ٠ٕظس ٌٍؾ١بح ثجعبغخ ٚثدْٚ رؼم١د ألٔٗ ؽساً ٚ٘ٛ لبٔغ  -

 ما األصل الذى انحدر منه كل من عنترة شٌبوب ؟  (27
  :ٌٚد ش١جٛة ؽسا فٝ ثالد اٌؾجشخ فٙٛ ٠ؼسف أثبٖ ٠ٚؼسف أٔٗ وبْ ؽساً لجً أْ ٠عجٝ ٠ٚؾّرً ِرغ أِرٗ ئٌرٝ ٘ررٖ اٌصرؾساء ٚوربْ أثرٖٛ ِرٓ عـ

ٌٚد ػجدا ٚأثٖٛ شداد ٌٚٓ ٠ىْٛ ػٕزرسح ؽرسا ئال ئذا اػزرسف عٍدرٗ ١ٌٚط ٠ؾت أْ ٠ىْٛ ٌٗ أة ظٜٛ ذٌه األة اٌرٜ عبء ثٗ  أِب ػٕزسح فمد 

 ثٗ ٚاٌدٖ   

 ما الذى ٌمثله عنترة لشٌبوب  ؟   (28
    :وبْ ػٕزسح زف١ك ٌؼجٗ فٝ صغسٖ ٚػٕدِب وجس ٚلٜٛ ظبػدٖ زأٜ ف١ٗ أٍِٗ ٚػٕدِب صبز فبزض ػجط زأٜ ف١ٗ ػدرٗ ِٚالذٖ عـ 

 صف شٌبوب كما وصفه عنترة ؟ بم وصف عنترة شٌبوب ؟  (29
 ظس٠غ وبٌظ١ٍُ  " ذوس إٌؼبَ " -1 ـ: ع 

 ٠ٙبة ِٕظس اٌدِبء   -4    شغبع اٌمٍت غ١ت إٌفط  -7             

 لماذا ال ٌشعر شٌبوب بآالم الشوق والحب ؟  (02
  :اٌجؼط ، ألْ ع١ّغ إٌعبء ػٕدٖ فٟ ِٕصٌخ ٚاؽدح ، ف١ٍط ٌٛاؽدح ١ِصح ػٍٟ األخسٜ فىٍٙٓ ٠سلصٓ ٠ٚغ١ٕٓ ٠ٚى١دْ ٌجؼعٙٓ عـ 

 ذر شٌبوب عنترة ؟ ولماذا ؟ وهل ٌستجب عنترة له ؟ مما ح (02
  ٓعـ : ؽرزٖ ِٓ لَٛ ػجٍخ ٚأٍ٘ٙب ، خبصخ أثب٘ب ٚأخب٘ب ػّسٚ ثٓ ِبٌه ألٔٗ ٠ؾط ثرجسٖ ٠ٕزشس ث١ٓ إٌبض ٚظٛف ٠صً ئ١ٌٙب وّب ؽررزٖ ِر

 ٌٚىٓ رؾت شؼسٖ ٚؽد٠ضٗ ئزظبء ٌغسٚز٘ب   ،ٚث١ٓ ٌٗ أٔٙب ال رؾجٗ ،خداع اٌؾت 

 ٌٙب ؛ ألْ ؽجٙب ٠ع١طس ػ١ٍٗ ٠ٚسٜ أٔٙب رؾجٗ وّب ٠ؾجٙب ٌٚرٌه رْٙٛ وً اٌصؼبة    ٌُٚ ٠عزغت ػٕزسح -

 ما أثر غناء عبلة علٌه ؟ وما دوافع هذا التؤثٌر ؟   (00
  عـ : ػٕدِب ظّؼٗ أؽط ثبٌٕشٛح ٚاٌعؼبدح ٚفبض لٍجٗ ثشساً ٚظسٚزاً  ٚوبْ اٌدافغ ٚزاء ٘را اٌزأص١س ؽجٗ اٌشد٠د ٌٙب 

 ترب عنترة من مصدر الغناء ؟ماذا فعلت عبلة عندما اق (03
 لبِذ ػٍٝ اظزؾ١بء ِعسػخ ئٌٝ خجبئٙب ٚثٕبد ػّٙب ٠زؼٍمٓ ثأذ٠بٌٙب ـ: ع  

 

 ( https://dardery.site  ٌٍزدز٠ت اإلٌىزسٟٚٔ شٚزٚا ِٛلغ أؽّد دزد٠سٞ ٌٍزدز٠جبد اإلٌىزس١ٔٚخ  ) 
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 تدرٌبات

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

 ( )                ٌُ ٠ىٓ ػٕزسح لٍك ِٓ غبزح ِفبعئخ صمخ فٟ شغبػزٗ  1

 ( )   ٍُٙ فٟ شٙس زعترؼٛد اٌؼسة لعبء ِٕبظه اٌؾظ ئٌٝ اٌىؼجخ أٚ ئلبِخ أػ١بد آٌٙزُٙ فٝ ِٕبشي لجبئ  0

 ( )      أؽط ػٕزسح أٔٗ أخطأ ٚأفصؼ أٚ وبد ٠فصؼ ػّب وبْ ٠عّسٖ فٝ لٍجٗ رغبٖ ػجٍخ    7

 ( )   وبْ ػٕزسح ٠سٜ فٟ  ٔفعٗ ثأٔٗ ال ٠ص٠د ػٍٝ أٔٗ ػجد ال ٠زجغٝ ٌٗ ئال أْ ٠مَٛ ػٍٝ خدِخ ظبدرٗ  4

 ( )        ٔصسح لِٛٗ ػٕدِب ٠دُّ٘ٙ اٌؼدٚ وبْ ػٕزسح ٠زمبػط ػٓ   8

 ( )        بْ ٔص١ت ػٕزسح ِٓ اٌغٕبئُ ٔص  ظُٙ ١ٌٚط ظّٙب وبِال و  0

 ( ) ف١ُٙ ػجدا ٌُٚ ٠ىٓ اظّٗ ث١ُٕٙ ظٜٛ ػجدشداد -زغُ ِب ٠فؼٍٗ ِٓ أعً  -اِزأل لٍت ػٕزسح ؽصٔب ٚغعجب ٚذٌه ألٔٗ   3

 ( )         وبْ ؽت شداد لٛٞ  ٠ّأل لٍت ػٕزسح فال ٠صػصػٗ شٝء   1

 ( )      ص١خ شداد ا١ٌٍّئخ ثبٌؼط  ٚاٌؾٕبْأزعغ ػٕزسح ظس ٘را اٌؾت ئٌٝ شر  0

 ( )  أِعىذ شث١جخ ػٓ اٌمٛي ٌؼٕزسح ثأْ شداد أثٖٛ ٚأخرد رساٚغٗ ٚرسفط أْ رؼ١د ٘را اٌمٛي ِسح أخسٜ    16

 ( )  وبٔذ اٌؾسوخ فٝ ذٌه اٌفعبء اٌرٜ ٠غّسٖ إٌٛز اٌسل١ك رجؼش فٝ ٔفعٗ اٌرٛف ، ٚرص٠د ِٓ شدح اٌضٛزح .11
 ( )        ػٕد وً خطٛح ٠رطٛ٘ب ٚوبٔذ صٛزح ػجٍخ رزّضً ٌٗ .11
 ( )   أخر ػٕزسح ٠ٍَٛ ٔفعٗ ػٍٝ أْ ٠سظٝ ثأْ ٠جمٝ فٝ ثٕٝ ػجط ػجدا ال ٠عزط١غ أْ ٠زىٍُ وّب ٠زىٍُ إٌبض    17

 ( )        قرر عنترة فً نفسه أن ٌواجه أمه  لٌعرف منها حقٌقة نسبه. .11
 ( )         قصد عنترة مضجعه بعد أن عاد من جولته فنام .11
 ( )      أن الشهر الحرام ال ٌمنع من أراد االنتقام من أن ٌغٌر على القافلة. ٌرى شٌبوب .11
 ( )   " ػجبزح رٛؽٟ ثضمخ ػٕزسح فٟ شغبػز6ٗ"صدلذ ٌٚىٓ اٌؼدٚ ال ٠غسؤ ػٍٝ أْ ٠مزسة ِٕٝ  .11
 (         )            ٠سٜ ػٕزسح أْ أِٗ ٟ٘ ظجت ِأظبرٗ ألٔٙب ٟ٘ اٌزٟ لرفذ ثٗ ئٌٝ  ؽ١بح اٌؼجٛد٠خ  11

 ( )          ٌٚد ػجدا ٚش١جٛة ٌٚد ؽسا   ػٕزسح  10

 ( )        ظً ػٕزسح لس٠جب ِٓ ِٓ ِٕبشي إٌعبء ٠ؾسظٙٓ فٟ ا١ًٌٍ    06

 ( )      ٠سٜ ش١جٛة أْ ػجٍخ فزبح ِؼغجخ ثٕفعٙب ال رسٜ فٟ ػٕزسح ئال شؼسٖ  01

 ( )       وبْ ػٕزسح ٠رفٟ ؽجٗ ٌؼجٍخ خٛفب ػٍٝ ٔفعٗ ِٓ ثطش ِبٌه    00

 ( )     را اٌفصً أوضس ػمال١ٔخ فٙٛ ٠م١ط األِٛز ثّٕطك اٌؼمً رجدٚ شرص١خ ش١جٛة فٟ ٘  07

 ( )      ألس ػٕزسح ثسأٞ ش١جٛة فٟ أٔٗ ٠زؼٍك ثبٌُٛ٘ ِٚؾبٌٚخ اٌٛصٛي ئٌٝ ِب ال ظج١ً ئ١ٌٗ   04

  ( )     وبْ اٌصٛد اٌرٞ ظّؼٗ ػٕزسح ٘ٛ صٛد ػجٍخ ٚوبٔذ رغٕٟ ثؼط أشؼبزٖ   08
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 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : -ب 
 ػٛدح اٌمبفٍخ فٟ شٙس : وبٔذ -1

 زِعبْ□    صفس              □                   زعت           □ اٌّؾسَ                            □       

 لم ٌخف عنترة من غارة مفاجئة ألنه  -1
 ١ٌط ٌٗ أػداء  □          زٗصمخ فٟ شغبػ□  فٟ ِىبْ أ١ِٓ                      □ فٟ األشٙس اٌؾسَ            □            

 تم عنترة وحزن لألسباب التالٌة ما عدا :غا -3
   أخطأ ؽ١ٓ زظٟ ثؼجٛد٠زٗ   ألٔٗ □      أخطأ ؽ١ٓ أفصؼ ثؾجٗ               ألٔٗ □   

 أخطأ ؽ١ٓ رسن ٚػبء اٌٍجٓ ٌّسٚح ألٔٗ□       ألٔٗ ال٠ص٠د فٟ ٔظس إٌبض ػٓ وٛٔٗ ػجدا  □

 رفنً عن حبك ٌا سٌدي " السٌد المقصود هو : " لن تستطٌع أن تص -1
 ش١جٛة□                ش١٘س  □  ِبٌه                          □   شداد                               □        

 كانت " زبٌبة " توصً عنترة  بأال ٌعٌد قولها للناس خوفا من : -1
 غسٚز ِبٌه  □ غعت شداد                     □              غعت اٌمج١ٍخ  □شّبرخ إٌبض                     □        

 ما جعل " عنترة ٌرجح أن " شدادا " أبوه  هو : -1
 ١ًِ لٍجٗ ئ١ٌٗ ٚرؼٍمٗ ثٗ  □            ؽت شداد ٌٗ□  زلخ شث١جخ ِؼٗ                □ ػط  " شداد ػ١ٍٗ             □        

 ً سٌره الحٌاة باطلة ألنه :رأى " عنترة " ف -1

https://dardery.site/


 

   0202/0202الثانوي  األولالصف             الفصل الدراسً األول                 عنترة بن شدادتاٌلوس قراءة فً قصة 

     تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - 01157335050  

 األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ              □   ٠ع١ك ثجرً لِٛٗ □ال ٠عزط١غ أْ ٠غٙس ثؾجٗ       □   ال ٠عزط١غ زؤ٠خ ػجٍخ □ □ 

 " أما إنك لحارس غافل " قائل العبارة :  -8
 ظ١ّخ□     ِسٚح                □ ش١جٛة                          □  ػجٍخ                                    □   

 قول " عنترة " ألخٌه " شٌبوب " " لم ٌكن غٌرك لٌفعل ذلك أٌها الخبٌث " ٌدل على : -9
 شغبػخ ش١جٛة□  غسٚز ػٕزسح              □ لٛح ػٕزسح                      □  أدفبع ػٕزسح                        □      

 ٌسٌطر الرعب علٌه حٌن : قال عنترة عن شٌبوب إنه -11
 ٠ظٍُ ا١ًٌٍ□      ٠سٜ أػداء            □       ٠سٜ اٌفسظبْ            □ ٠سٜ اٌدِبء                  □     

 ٌرى شٌبوب أن المرء ال ٌخرج من الدنٌا إال بـ : -11
 اٌطؼبَ ٚاٌشساة  □      س ٚإٌعبءاٌرّ□  اٌشساة ٚإٌعبء                   □  اٌطؼبَ ٚإٌعبء              □    

 " وأنى لك أن تدرك ما أحس وأنت لم تقاس مثل حبً " ٌدل ذلك من صفات عنترة على: -11
 ػشمٗ ١٘ٚبِٗ   □               وس٘ٗ ٌش١جٛة□  خٛفٗ ٚغعجٗ                      □ لٛرٗ ٚشغبػزٗ                □  

 ومن صفات شٌبوب على : -13
 ػطفٗ ٚشفمزٗ  □            وس٘ٗ ٌؼجٍخ□  ظراعزٗ ٚثساءرٗ                     □  ٚلعٛرٗ             عّٛدٖ□   

 انشغل " عنترة عن حدٌث شٌبوب ألنه سمع : -11
 صٛد اٌغبزح□  صسخخ ِعزغ١ش               □   ص١بػ اٌفز١بد             □  غٕبء ػجٍخ                      □      

 ل شٌبوب لعنترة " لقد آل أمرك إلى عقدة ال بد أن نحتال فً حلها " العقدة هً :قا -11
 ؽجٗ ٌشداد□  ظ١مٗ ِٓ أِٗ               □ رؼٍك لٍجٗ ثؼجٍخ                  □ ظٍُ لِٛٗ ٌٗ                  □         

 كان نصٌب عنترة من الغنائم : -11
 ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ٔص١ت□  ظؼ  ٔص١ت اٌفبزض                □ ١ت اٌفبزض       زثغ ٔص□ ٔص  ٔص١ت اٌفبزض        □  

 كان شٌبوب ٌمتلئ كبرا ألنه :   -11
 اثٓ شث١جخ□     اثٓ شداد              □  ٌُ ٠ٌٛد ػجدا             □  أخٛ ػٕزسح                    □  

 حدٌث شٌبوب عن عبلة ٌتسم بـ : -18
 اٌؾمد□     اٌؼدائ١خ              □    اٌٛالؼ١خ                  □             اٌسِٚبٔع١خ        □  

 القرار الذي توصل إلٌه عنترة حٌن ٌعود إلى الحلة هو :  -19
 ٠ؼزصي اٌمج١ٍخ□  ٠عأي ػجٍخ ػٓ أث١ٗ              □           ٠عأي شث١جخ ػٓ أث١ٗ   □ ٠عأي شداد ػٓ أث١ٗ          □      

 :  كل مما ٌلً من صفت شٌبوب ماعدا -11
 شغبع اٌمٍت□                ٠ؼزسٖ اٌسػت ػٕد زؤ٠زٗ ٌٍدِبء□               ظس٠غ وبٌظ١ٍُ□              زل١ك اٌمٍت□      
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