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

 للغزو ، كما تراه ٌخرج كل ٌوم ٌجول فً الصحراء ثم ٌعود باللٌل إلى خٌمته .عنترة قاوم رغبته فً الخروج 
  أما عبلة فقد حجبت من ٌوم أن خطبت لعمارة بن زٌاد . وٌجول بخاطر عنترة سؤال : أراضٌه عبلة عن زواجها من

 عمارة أم غٌر راضٌة ؟
ولكنه ال وتبدو له صورة عبلة وصورة عمارة بجوارها فٌتمٌز غٌظا وٌجول بخا ًً طره أن ٌنزعها بجواده : وٌفر بها بعٌداً

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

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

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

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

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

 ابح فً الهواء ، وقال ألبٌه، الحق بً ٌا أبى ، ، ثم همز األبجر فسبقه كأنه طٌر سبحذائهفاندفع عنترة فً أثره حتى صار
 وقاتل إلى جانبً .

 : ما الذي فعله عنترة عندما عاد ألرض الحلة ؟1س (1
 ىٌ َٝش ًٝ٘ ٍْز ػ٘دح ػْزشح ألسض اىحيخ إال ٗقذ حذس قزبالً ثْٞٔ ٗثِٞ آه ػَبسح ثِ صٝبد ، ٗقذ أشؼو ّبس اىجغضبء ٗاىشحْبء فٜ اىحيةخ ثة ِٞ

 سح. ٍْبصشٗٓ ٍْٗبصشٗ ػَب

 : إلً أٌن خرج فرسان عبس وما حال عنترة عندما رآهم ؟ 2س (2
  ٜخشط فشعبُ ػجظ رحذ قٞةبدح اىَيةل ز صٕٞةش ثةِ ةزَٝةخ ز ٍزإٖةِٞ إىةٜ وٞة  ىغضٕٗةب ، ٗقةذ مةبُ قيةت ػْزةشح ٝحزةش  ىؼةذً ٍشةبسمزٔ فة

 غضٌٕٗ ٗىنْٔ مبُ ٝقبًٗ رىل اىشؼ٘س ٗأصّش ػيٜ اىجقبء . 

 عن القتال ؟ : لماذا أصّر عنترة علً القعود 3س (3
  . ٔأصّش ػْزشح ػيٜ اىقؼ٘د ػِ اىقزبه رشفٞبً فٜ قٍ٘ٔ اىزِٝ سفض٘ا االػزشاف ثحشٝز 

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

 رؤٌة عبلة بعدما عاد إلً أرض الحلة ؟  : لماذا لم ٌتمكن عنترة من5س (5
  ألّٖب ُضشة ػيٖٞب اىحإبة ٍْز ِخطجزٖب ىؼَبسح ثِ صٝبد ، ٗألُ أثبٕب ٗأخبٕب أٍشإب ثؼذً اىخشٗط ٍِ اىَْضه ثغجت أحبدٝش اىْبط ح٘ه حةت

 ػْزشح ىٖب . 

 : بما حّدث عنترة نفسه عندما جلس علً الربوة فً الوادي ؟6س (6
 ِػجيخ ٗصٗاةٖب ٍِ ػَبسح ثِ صٝبد ، ٕٗو مبّذ ساضٞخ ػِ صٗاةٖب ، ٗمبُ ميَب رخٞيٖب ٍغ رىل اىشبة ػَبسح  مبُ ٍشغ٘ه ثحذٝش ّفغٔ ػ

 شؼش ثيٖٞت َٝأل قيجٔ ٗأُ اىض٘ء ُٝظيٌ فٜ ػْٞٞٔ . 

 : فً أي شًء فّكر عنترة ؟ ولماذا الم نفسه علً تفكٌره ؟7س (7
 ٞش ال ٝشإَةب احةذ ، ٗىنْةٔ الً ّفغةٔ ػيةٜ رىةل حزةٚ ال ُٝةذخو اىٖةٌ ٗاىحةضُ فّنش ػْزشح فٜ اخزطبف ػجيخ ٍِ ثٞ٘د ػجظ ٗاىفشاس ثٖب إىٜ ح

 ػيٚ قيجٖب ٗىنٜ ال َُٝإُش ػيٖٞب اىَشقخ فٜ حٞبرٖب . 

 ٗىزىل مبُ ٝقْغ ثأُ ْٝظش ٍِ ثؼٞذ إىٜ خجبئٖب ٗثأُ ٝق٘ه اىشؼش فٖٞب .     

 : ما الذي سمعه عنترة أثناء جلوسه علً الربوة ؟ وما موقفه منه ؟ 8س  (8
 َغ صٞحخ ػبىٞخ مأّٖب ٕضَٝخ اىشػذ ٗسأٛ خٞالً رقجو ّحة٘ دٝةبس ز ػةجظ ز صةٌ خةشط إىةٌٖٞ فشعةبُ ػةجظ اىةزِٝ ىةٌ ٝزَنْة٘ا ٍةِ صةّذ ٕةزا ع

 اىٖإً٘ اىؼْٞف ىقيخ ػذدٌٕ . 

  ٗىٌ رَش عبػخ حزٚ ثذئ٘ا فٜ رذٍٞش ثٞ٘د ػجظ . ٗمبُ ػْزشح فٜ ٕزٓ اىيحظخ شذٝذ االضطشاة فنيَب أساد       

ًٍ سفض٘ا حشٝزٔ .  اىْضٗه        ىقزبه األػذاء ٍْؼزٔ األََّفَخ ٗاىنجشٝبء ػِ ٍغبػذح ق٘

 : ماذا فعل فرسان عبس لصد هجوم العدو ؟ 9س (9
  ، خشط فشعبُ ػجظ إىٜ اى٘ادٛ ىيذفبع ػِ إٔيٌٖ ٗىنةِ ىقيةزٌٖ فشةي٘ا فةٜ ٕضَٝةخ ةةٞ ز وٞة  ز فزشاةؼة٘ا إىةٜ فةٌ اىة٘ادٛ حزةٚ رشةزز٘ا

 .د اىزٜ ٝذٍشٕب فشعبُ ز وٞ  ز أصْبء اىَؼشمخ ٗأصجحذ اىَؼشمخ رذٗس ثِٞ اىجٞ٘
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 : ما الذي فعله فرسان طٌئ بأرض الحلة ؟ 11س (11
  ٌٕإٌ فشعبُ ز وٞ  ز ػيٚ اىحيخ فذٍشٗا ثجٞ٘د ز ػجظ ز ٗةَؼ٘ا األٍ٘اه ٗعج٘ا اىْغبء ألُ رىل أػيٚ اّزصبس ىيؼشة فٜ اىَؼبسك ، ٗى

ٗاىشٞ٘خ فٜ ز ػجظ ز فقذ خةشط ةةٞ  ػةجظ ىقزةبه ز وةٜء ز اىزةٜ خةذػزٌٖ  ٝصَذ أٍبٌٍٖ فشعبُ ػجظ ىقيزٌٖ ٗػذً ٗة٘د إال اىؼإبئض

 ٕٗإَذ ػيٚ اىحيخ ٍِ وشٝق آخش. 

 : ماذا تخٌل عنترة أثناء مشاهدته للمعركة ؟ 11س (11
 ىةٜ رخٞو أُ اىَؼشمخ اقزشثذ ٍِ ثٞذ ػجيخ ٗأّٖب أعٞشح فٜ ٝذ أحذ فشعبُ وٞة  ، فيةٌ ٝغةزطٞغ أُ ٝزَبىةل ّفغةٔ ّٗةضه ػةِ  اىشثة٘ح ٗارإةٔ إ

 فشعٔ ٗسمت ػيٞٔ ٍزإٔ إىٜ اىَؼشمخ . 

 : بَم  فوجئ عنترة وهو فً طرٌقه إلى الحلة ؟  12س (12
  . ف٘ة  ػْزشح ثأثٞٔ شذاد ٍقجالً ّح٘ٓ ٝق٘د ة٘ادٓ فٜ ػْف ٝطيت ٍْٔ اىذفبع ػِ اىقجٞيخ 

 : لماذا وقف عنترة ولم ٌتجه نحو المعركة ؟13س (13
 يٌ ٝشأ أُ ْٝضه إال ثؼذ أُ ٝطيت ٍْٔ رىل شذاد ّفغٔ .ٗقف ػْزشح ألّٔ سأٙ أثبٓ شذاد قبدٍبً ّح٘ٓ ، ف 

 : ما الذي طلبه شداد من عنترة ؟ وبماذا رّد علٌه عنترة ؟ 14س (14
 س ويت شذاد ٍِ ػْزشح أُ ْٝصش قٍ٘ٔ ْٗٝقزٌٕ ٍِ اىؼبس ، فشّد ػيٞٔ ثبُ اىؼبس أُ ٝطيت اىحش ٍِ اىؼجذ اىْصش ، فبىحش ٕ٘ اىزٛ ْٝصش األحشا

  ٗاىؼجٞذ ٗىٞظ اىؼنظ.

 : بماذا وصف شداد الحرٌة ؟ 15س (15
 ٕجذ اىحشٝخ مبّذ مقطؼخ ىحٌ ريقٜ ىنيت ةبئغ ، أٍب اىحش فٖ٘ اىزٛ ْٝزضػٖب ٕٗز ُٗ ا ٕ٘ ٗصفٖب ثأّٖب ال رُٖت ، إَّب ْٝزضػٖب ٍِ أسادٕب ، فإُ 

 اىًٞ٘ اىزٛ ٝغزطٞغ ػْزشح اّزضاع حشٝزٔ 

 لك فً نفس عنترة ؟ : بم اعترف شداد لعنترة بعد الحوار بٌنهما ؟ وما أثر ذ 16س (16
  . ٍٔ٘اػزشف شذاد ثجْ٘رٔ ىؼْزشح ، ٗأصش رىل فٜ ّفظ ػْزشح أُ ػْزشح رحَظ ٗةشٙ ٝقبرو ثنو ق٘رٔ حزٚ ٝحقق اىْصش ىق 

 : ماذا طلب عنترة من شداد ؟ وبماذا رّد علٌه شداد ؟ 17س (17
 ْصةٌ قةبه ىةٔ إّةل      ٜ ػِ اىشةو إرا مبُ فٜ ّفغٔ ػجةذاً . ويت ٍْٔ أُ ٝق٘ه ىٔ ٝب ثِ شذاد ٗى٘ ٍشح ٗاحذح ، فشد ػيٞٔ شذاد ثأُ االعٌ ال ٝغ

 ػْزشح ثِ شذاد ، ٗاىؼجذ ٕ٘ ٍِ ٝق٘ه ىل غٞش رىل . 

 : ماذا فعل عنترة بعد ما نال حرٌته واسم أبٌة ؟ 18س (18
  ػذٗٓ قبه ى٘اىذٓ : اىحق ثٜ ٝب أثٜ ٗقبرو ثإبّجٜ ، ٗأعشع ىيَٞذاُ ٝقبرو أػذائٔ ٕٗ٘ ْٝشذ شؼشاً ٝضٝذٓ حَبعبً ىقزبه 

 : ما ملخص الحوار الذي دار بٌن شداد وعنترة ؟  19س (19
  ٌٕةــ : ويت شذاد ٍِ ػْزشح أُ ٝزٕت ىيذفبع ػِ قٍ٘ٔ ، فشد ػيٞٔ قبئالً : أٛ قً٘ ىٜ ؟ إٌّٖ حشٍّٜ٘ ٍِ حقٜ فٜ اىحشٝخ ، فبىؼةبس ْٝزظةش

ػْزشح اثِ اىحش ٕ٘ اىزٛ ٝذافغ ػةِ األحةشاس فَةب مةبُ ٍةِ ىٞصجح٘ا أعشٛ ػجٞذاً ٍضيٚ ، فشد ػيٞٔ شذاد دع ٕزا اىٖشاء أٖٝب اىؼب  ، فقبه ىٔ 

 شذاد إال قبه ىٔ : دافغ ػِ ٍْبصه أثٞل ٗأػَبٍل ٝب ثِ شذاد . 

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

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

 1 -  أّٔ ال ٝإٞذ إال أػَبه اىؼجٞذ ٗال ٝغزطٞغ أُ ٝحبسة ٗٝقبرو مبألحشاس 

 أُ اىحش مشٌٝ اىْفظ ػضٝض ال ٝقجو اىزه ٗخبصخ ػْذٍب ٝإذ اىؼذٗ ٝحزو أسضٔ ٗٝزه قٍ٘ٔ .  - 0     

 ـٌ رؼـذ رظٖــش ػيـٚ اىشةبهى - 7     
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 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : -ب 
 ٍْز ػبد ز ػْزشح ز إىٚ اىحيخ ىٌ َٝش ًٝ٘ ثغٞش قزبه ثْٞٔ ٗثِٞ : -1

 ػَشٗ ثِ ٍبىل .□                             شذاد□                            ثْٜ قشاد  □   ثْٜ صٝبد                         □       

 ػجظ ىقزبه قجٞيخ : خشةذ قجٞيخ ز -0
 رثٞبُ□   ثنش .□  ٕ٘اصُ                                       □ وٜء                                  □     

 رشك اىَيل ز صٕٞش حبٍٞخ قيٞيخ ىحَبٝخ اىقجٞيخ ػيٚ سأعٖب : -7
 ػْزشح ثِ شذاد .□              ػَبسح ثِ صٝبد□  شذاد ثِ قشاد                □ ٍبىل ثِ قشاد                       □      

 سأٙ ز ػْزشح ز ةٞ  ػجظ  ٕٗ٘ خبسط ىيقزبه فأحظ ثـــ : -4
 ىٞظ شٞئب ٍَب عجق .□                 اىخ٘ف ٍِ اىقزبه□  حقبسح شأّٔ               □ اىزحش  ىيقزبه                       □     

 رصجش ز ػْزشح ػيٚ اىجقبء ثغٞش قزبه ثـ : -8
 قشثٔ ٍِ شذاد .□                اىزإ٘ه فٜ اىشؼبة□  اىزشفٜ فٜ قٍ٘ٔ           □             ىقبء ز ػجيخ               □    

 مبُ ز ػْزشح ز ميَب أحظ ثبىضٞق : -0
 ٝزٕت إىٚ ػجيخ□    ٝجنٜ ػْذ أٍٔ .□ ٝخشط إىٚ اىصحشاء                    □ ْٝشذ اىشؼش                          □ 

 ىٌ ٝش ز ػْزشح ز ز ػجيخ ز ٍْز ػبد إىٚ اىحيخ ألّٖب : -3
 رٕجذ إىٚ ٕ٘اصُ□   مشٕذ ىقبء ز ػْزشح ز .□  ضشة أثٕ٘ب ػيٖٞب اىحإبة        □  فشحذ ثخطجزٖب ىؼَبسح           □  

 مو ٍَب ٝيٜ ٍِ صفبد ز ػَبسح ز ٍبػذا : -1
 أق٘ٙ ثْٜ ػجظ .□          أششفٌٖ ّغجب □  أةَو ثْٜ ػجظ            □ أة٘د ثْٜ ػجظ                   □   

 إىٚ ة٘اس ز ػَبسح ز ٝشؼش ثـ :مبُ ز ػْزشح ز ميَب رخٞو ص٘سح ز ػجيخ ز  -0
 سغجخ فٜ قزو ػَبسح□   غشٗس ز ػَبسح ز ٗقغ٘رٔ .□ ىٖٞت قيجٔ ٕ٘                   □     مشإٞزٖب ىٔ                         □ 

 ٕضٍذ حبٍٞخ ثْٜ ػجظ ثغجت : -16
 سةبه اىحبٍٞخ ضؼف□    شد .رأخش اىحبٍٞخ فٜ اى□  قيخ ػذد اىحبٍٞخ                 □  ق٘ح ةٞ  وٜء                □ 

 اىغجت اىزٛ ٍْغ ز ػْزشح ز أُ ٝغبّذ حبٍٞخ ػجظ ٕ٘ : -11
 خ٘فٔ ٍِ اىطبئِٞٞ□     ػذً اعزْإبدٌٕ ثٔ .□   ثؼذٓ ػٌْٖ                        □   حْقٔ ػيٌٖٞ                   □ 

 قشس ز ػْزشح ز أُ ْٝضه ىٞذفغ اىغبسح ػِ ػجظ قجو ٍإٜء ز شذاد ز إىٞٔ  ثغجت : -10
 حجٔ ىقٍ٘ٔ□    خ٘قٔ ػيٚ ز ػجيخ ز .□   خ٘فٔ ػيٚ أٍٔ                       □ ٔ ألثٞٔ                   حج□ 

 قبه ز شذاد ز ىـ ز ػْزشح ز : ز إُ اىؼبس ْٝزظشّب ... ز اىؼبس اىَقص٘د ٕ٘ : -17
 اىقزو□      اىغشقخ .□ اىش                            □  اىٖضَٝخ                        □  

 ٕ٘ : اىزٛ ٍْغ ػْزشح ٍِ اخزطبف ػجيخ -14
 .خ٘فٔ ٍِ ٍبىل□     .خ٘فٔ ٍِ شذاد□                            ػجيخ ػيٚخ٘فٔ □                          خ٘فٔ ٍِ اىقزو□  

 : ٕذد شذاد ػْزشح ثبىقزو  فنبُ سد فؼو ػْزشح -18
  ىٌ ٝجبه ٗويت ٍْٔ أُ ٝفؼو  □  .خبف ٍْٔ ّٗضه ىيَٞذاُ□            ٕشة ٍِ أٍبٍٔ□                    دافغ ػِ ّفغٔ□  
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