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

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

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

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

 سمعوا صٌحة عنترة ، فأقبلوا نحوه  سراعاً ، ولم ٌستطع العدو أن ٌثبت أمامهم . 
 وادي الجواء بحثاً عن   عبلة فلم ٌجدها . وطارد فرسان عبس العدو بقٌادة عنترة الذي اتجه نحو 
 وفً جرف أقصى الشعب لمح نسوة ، فسألهن : هل فٌكن أحد من آل شداد فأجابته مروة ، ومن الحدٌث عرف أن عبلة أخذت

 سبٌة .
أة وإنما هً وسار ٌتبع الطائٌٌن ، فوجد فً طرٌقه عجوزاً ، فسألها عما بها ؟  فأجابتـه بضحكة ، وتبٌن له أنها لٌست امر

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

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

 : ما الذي فعله فرسان قبٌلة طٌئ بقبٌلة عبس ؟  1س (1
  حطَ٘ا أعَذرٖب ٗقطع٘ا حجبىٖب مَب أٌّٖ داع٘ا اىْغبء ٗاألغفبه رحذ ح٘افش ٗعْبثل اىخٞو .  جـ : 

 : ما أول شًء فعله عنترة عندما وصل الحلة ؟  2س (2
  . جـ  : عْذٍب أقجو عْزشح ّح٘ اىِحيَّخ )ٍْبصه اىقجٞيخ( مبُ أٗه َٕٔ أُ ٝشٙ ثٞذ ٍبىل ثِ قشاد 

 قراد ؟ : كٌف وجد عنترة بٌت مالك بن  3س (3
  . ٔجـ  :  ٗجذٓ خبىٞبً ٍٖذٍبً ٗقذ ثعثش أثبثٔ ٍٗضقذ ج٘اّج 

 : ما الذي فعله فرسان طٌئ عندما أحسوا رٌح النصر ؟  4س (4
  جـ  : عْذٍب أحظ فشعبُ غٞئ سٝح اىْصش ٕذءٗا عِ اىقزبه ٗأقجو ثععهٌٖ  عيهٚ عهيت اىجٞه٘د ٍهِ مهو ٍهب ثٖهب ٍهِ عها  ٍٗهبه مَهب غهبسد

 ّغبء ٗأغفبه ٝشٝذُٗ أُ ٝأخزٌٕٗ أعشٙ ٗقذ مبُ أمجش ٌَٕٖ أُ ٝأخزٗا اىْغبء ىٞنِ ىٌٖ إٍبء .  ثععٌٖ ٍِ الر ثبىفشاس ٍِ

 : ما هو أكبر زهو )فخر( لالنتصار عند فرسان طٌئ ؟  5س (5
  . جـ : ٕ٘ أُ ٝأخزٗا اىْغبء ىٞنِ ىٌٖ إٍبء 

 ء ؟ : ما الذي قاله عنترة عندما رأى فرسان طٌئ وهم ٌسلبون الحلة وٌأخذون النسا 6س (6
  . جـ : صب  ثأعيٚ ص٘رٔ قبئاً : أّب اىٖجِٞ عْزشح ثٌ سا  ْٝشذ ثعط أثٞبد اىشعش 

 : أظهر عنترة من الجرأة والشجاعة واالستبسال فً محاربة فرسان طٌئ  وضح .  7س (7
  ٛفهٜ َْٝٞهٔ ٗٝطعْهٔ  حْٞهبً جـ : حٞث إّٔ اّذفع ّح٘ ٍقبريٜ غٞئ فٜ حْق مأّٔ صخشح رْحذس ٍِ اىججو  فنبُ ٝعشة اىعذٗ حْٞهبً ثغهٞفٔ اىهز

 ثشٍحٔ اىزٛ فٜ ٝغبسٓ .

 : كان لصٌحة عنترة أثر كبٌر فً فرسان عبس . وضح ذلك .  8س (8
  جـ : أثش اىصٞحخ : ٕ٘ أُ فشعبُ عجظ اىزِٝ قذ فشٗا ٍِ أسض اىَعشمخ ساح٘ا ٝقجيُ٘ رجهبٓ عْزهشح ٗٝشهزشمُ٘ ٍعهٔ حزهٚ أّضىه٘ا اىٖضَٝهخ

 ثفشعبُ غٞـئ اىزِٝ ٗى٘ا ٕبسثِٞ . 

 : ماذا طلب عنترة من فرسان عبس ؟  9س (9
  . جـ : ّبدٙ عْزشح فٜ فشعبُ عجظ أُ ٝطبسدٗا اىعذٗ ثٌ سا  ٝجحث عِ عجيخ 

 : َمن النسوة أبلغت عنترة باختطاف عبلة ؟  11س (11
  . جـ : اىزٜ أثيغذ عْزشح ٍشٗح ثْذ شذاد 

 : ما الذي سمعه عنترة وهو فً طرٌقه إلى قبٌلة طٌئ ؟  11س (11
 ٝغبسٓ مصشخخ اىَغزغٞث . جـ : عَع صشخخ ع ِ 
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 : لماذا تزٌا شٌبوب بزي النساء ؟  12س (12
  . جـ : حزٚ ٝغزطٞع ٍزبثعخ عجيخ ثعذ أُ ٗقعذ فٜ ٝذٛ فشعبُ غٞئ ٗٝغبعذ عْزشح فٜ اىعث٘س عيٚ عجيخ 

 : كٌف استطاع عنترة تخلٌص عبلة ؟  13س (13
 ( ٗجذ ثاثخ ٍِ فشعبُ غٞئ ٍٗعٌٖ عجيخ ٗظو ٝقبٌٍٖٗ حزهٚ قزهو جـ : اعزطبع عْزشح رخيٞص عجيخ حٞث إّٔ عْذٍب ٗصو إىٚ )ثئش اىشثبثٞخ

 ٗاحذاً ٌٍْٖ ٗفش االثْبُ .

 : ما الذي فعلته القبٌلة "عبس" بعد عودة عبلة ؟  14س (14
  . جـ :  ساحذ رقٌٞ االحزفبالد فشحخ ثشج٘ع عجيخ 

 ( https://dardery.site  أحَذ دسدٝشٛ ىيزذسٝجبد اإلىنزشّٗٞخ  ىيزذسٝت اإلىنزشّٜٗ صٗسٗا ٍ٘قع )  

 تدرٌبات

 أ( ضع عالمة : أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة ) )×(:أمام العبارة غٌر الصحٌحة 
 ( )                .اىقزبه ٗفش فشعبُ عجظ ثعذ أُ اّزَٖٚٞذاُ اىٗصو عْزشح  .1

 ( )     . أقجـو عْزـشح ّحـ٘ اىشعت فنبُ أٗه َٕـٔ أُ ٝـشٙ ثٞذ ٍـبىل ثـِ قـشاد .0

 ( )        .ٗجذ عْزشح ثٞذ عجيخ قبئَب ىٌ رصو إىٞٔ غبسح اىطبئِٞٞ  .7

 ( )  6 مبد اىطبئِٞٞ ٝقعُ٘ عيٚ مو ٍقبٍٗخ ، فيٌ ٝجقٚ إىٚ فئخ قيٞيخ ٍِ مٖ٘ه عجظ رحبٗه أُ رثجذ أٍبٌٍٖ .4

 ( )        6   اىْصش فأقجي٘ا عيٚ عيت اىجٞ٘دأحظ اىطبئُٞ٘ سٝب .8

 ( )    .  عشثٜ فٜ اىجبٕيٞخىبء جشَٝخ ٗعبس ال ٝشظبٓ اىَجزَع اٍٗجعيٌٖ إ مبُ عجٜ اىْغبء  .0

 ( )    ..مأّـٔ صخـشح رزٖذٙ ٍـِ قَخ اىججوعيـٚ اىَقبريٞـِ ٍِ فـشعبُ غٞـٚء عْزشح إٔـ٘ٙ  .3

 ( )     . اعزطبع عْزشح أُ ْٝفز ثفشعٔ ٍِ اىصف٘ف اىَزاصقخ ٗصشع فٜ رىل فشعِٞ  .1

 ( )   .فنبُ اىصف فٜ ٕزٓ اىَشح أمثش ق٘ح ٗصاثخ ٍشح أخشٙ عطف اىطبئُٞ٘ أعْخ خٞ٘ىٌٖ ٗر٘جٖ٘ا ىعْزشح .0

 ( )     .عَع فشعبُ عجظ ص٘د عْزشح ٗسأٗٓ ٝحصذ اىعذٗ حصذا فعبدد ىٌٖ اىجشأح ٗأقجي٘ا عيٚ قزبه اىطبئِٞٞ .16

 ( )      .  األٍ٘اه ٗاىغجبٝبِٞ ٍب قذ جَع٘ٓ ٍِ الر فشعبُ غٞئ ثبىفشاس ربسم .11

 ( )         .أٍش عْزشح فشعبُ عجظ ثبىجحث عِ عجيخ .10

 ( )     .ظو عْزشح ٝجحث عِ عجيخ حزٚ ٗجذٕب فٜ أقصٚ اى٘ادٛ عْذ اىجشف اىصخشٛ .17

 ( )   أٗه ٍِ سأٙ عْزشح ٍِ ّغبء آه قشاد مبّذ عَٞخ صٗجخ شذاد ٗاىزٜ أخجشرٔ ثبخزطبف عجيخ. .14

 ( )   .عجيخ عَع ص٘د فبسط ْٝبدٝٔ فز٘قف ىٞشٙ ٍب األٍش عْذٍب مبُ عْزشح ْٝطيق ثفشعٔ ثحثب عِ .18

 ( )    .ٍنبّٖب ٗٝذه عْزشح عيٞٔ اعزطبع شٞج٘ة أُ ٝخذع اىخبغفِٞ ىٞصحت عجيخ حزٚ ٝعشف .10

 ( )      .ٗاعزطبع قزو اىخبغفِٞ اىثاثخ ٗاىع٘دح ثعجيخ ٍبء اىشثبثٞخ ٚٗصو عْزشح إى .13

 ( )    . ثعجيخرعشفذ عجيخ عيٚ شٞج٘ة عْذٍب دخو عيٖٞب اىخجبء ٗأخجشٕب ثأّٔ عٞزٕت ىٞأرٜ  .11

 ( )      اٍزضجذ فشحخ اىْصش ثبىحضُ عيٚ اىفشعبُ اىزِٝ قزي٘ ىذٙ قجٞيخ عجظ. .10

 ( )             ذ ثٖب اىقجٞيخ ٕٜ ٍقزو شذاد فٜ اىَعشمخ.مبّذ أمجش فجٞعخ ٍْٞ .06

 ( https://dardery.site  ىيزذسٝت اإلىنزشّٜٗ صٗسٗا ٍ٘قع أحَذ دسدٝشٛ ىيزذسٝجبد اإلىنزشّٗٞخ  ) 

 لما ٌلً :تخٌر اإلجابة الصحٌحة  -ب 
 مجش َٕٔ : أقجو " عْزشح " إىٚ اىشعت فنبُ أ -1
 أُ ٝشٙ ثٞذ شذاد .□          أُ ٝشٙ شٞج٘ة□ أُ ٝشٙ ثٞذ ٍبىل         □ أُ ٝحَٜ أٍٔ                      □    

 ٕذأ فشعبُ " غٜء "  عِ اىقزبه ثغجت : -0
 أحغ٘ا سٝح اىْصش .□    أصبثٌٖ اإلعٞبء اىشذٝذ□ أحغ٘ا ثع٘دح جٞش عجظ     □ أحغ٘ا ثَجٜء عْزشح             □    

 و اىعشة ٕ٘ :أمجش صٕ٘ ىاّزصبس عْذ قجبئ -7
 مثشح قزيٚ اىعذٗ .□               عيت األٍ٘اه□ عجٜ اىْغبء             □ ٕضَٝخ اىفشعبُ                    □  

 عَع فشعبُ " غٜء " اىزِٝ مبّ٘ا ٝغيجُ٘ ثْٜ عجظ صٞحخ " عْزشح " فـ : -4
 .غبسدٗا اىْغبء□           ىٌ ٖٝزَ٘ا ٗظي٘ا فٜ عيت اىخٞبً□ ٗثج٘ا إىٚ أفشاعٌٖ        □       خبف٘ا ٗفشٗا       □  

 : ثعذ فشاس اىطبئِٞٞ أٍش عْزشح فشعبُ عجظ ثـــ -8
 .إثاغ اىَيل صٕٞش□            حث عِ عجيخجاى□          ٍطبسدح اىفبسِٝ□               ٍٖبجَخ قجٞيخ غئ□  

 دة األٍو فٜ قي٘ة فشعبُ " عجظ " ثغجت :  -0
 ٌ اىطبئٍِٞٞقزو  صعٞ□   عَع٘ا صٞحخ " عْزشح " .□  سأٗا ع٘دح اىَيل " صٕٞش "  □   سأٗا فشعبُ " غٜء" ٖٝشثُ٘   □   

 أٗه ٍنبُ قصذٓ " عْزشح " ثعذ فشاس اىطبئِٞٞ  ٕ٘ : -3
 ثٞذ أٍٔ□    اى٘ادٛ اىفغٞح .□  ء                       ٗادٛ اىج٘ا□ ٍنبُ اىعٞذ اىغْ٘ٛ                     □ 

 أٗه ٍِ ىقٞٔ " عْزشح " ٍب آه قشاد  مبُ : -1
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 ٍشٗح □ عجيخ                             □  عَٞخ                                     □   

 سجح " عْزشح " أُ ٝنُ٘ صبحت اىصشخخ :  -0
 األٗىٚ ٗاىثبّٞخ□    . صٞحخ عجيخ□ عجٞخ ٍِ أٛ قجٞيخ               □        أحذ عجبئض ثْٜ عجظ           □  

 مبُ " شٞج٘ة " أثْبء اىقزبه : -16
 ٝجحث عِ عجيخ□    ٝشبسك فٜ اىقزبه .□  ٝشاقت اىقزبه                      □ ٝحشط اىْغبء                 □  

 اىزٛ ٍْع " شٞج٘ة أُ ٝشبسك " عْزشح " فٜ قزبه اىطبئِٞٞ ٕ٘ : -11
 مشٕٔ ىجْٜ عجظ□   خ٘فٔ عيٚ " عْزشح " .□ خ٘فٔ عيٚ اىْغبء                □ خ٘فٔ عيٚ ّفغٔ               □ 

 مبُ عذد خبغفٜ " عجيخ " : -10
 خَغخ فشعبُ .□ أسثعخ فشعبُ                     □  ثاثخ فشعبُ                     □    فبسعِٞ□ 

 ألٌّٖ ظْ٘ٓ :أغيق اىخبغفُ٘ عشا  " شٞج٘ة " ٗىٌ ٝقٞذٗٓ  -17
 اٍشأح عج٘ص .□                سجو عج٘ص□ خبئفب ٌٍْٖ                □ ٍ٘اىٞب ىٌٖ                    □  

 مبّذ أمجش فجٞعخ ىجْٜ عجظ ٕٜ : -14
 فقذٌٕ ىعجيخ .□        ٍقزو فشعبٌّٖ□ اظطشاسٌٕ ىعْزشح         □  ٕضَٝزٌٖ ٍِ جٞش ظعٞف        □ 

 قجو ع٘دح عْزشح ثعجيخ :مبُ شع٘س قجٞيخ  عجظ  -18
 اىنشإٞخ ىعْزشح□    اىفش  ٗاىحضُ .□ اىحضُ                               □  اىفش                               □  
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