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كان عنترة بن شداد فتى أسمر اللون مفتول الذراعٌن ٌنم وجهه عن الحزن كان 

ٌحب عبلة بنت مالك بن قراد ابنة عمه حبا شدٌدا وكان عنترة ٌحدو إبل عبلة 

أثناء العودة من عرس ابنة خالتها فً هوازن وقد الحظ الفتٌات انشغال عنترة 

 بعبلة وخدمتها سواهم

كان عنترة ٌنظر إلى عبلة وهً تلعب مع صاحباتها فٌعجب بصورتها المشرقة  

كالشمس ولكنه ٌعتصر قلبه حزنا فما هو إال عبد عمها شداد وما كان له أن ٌذكر 

اسمها أمام أحد من عبس خوف أن ٌتحدث الناس أنه عبد ٌتطلع إلى ابنة مالك 

 اد وكبرٌاء ابنه عمرو أخً سٌده شداد وذلك لما عرف من أنفة مالك بن قر

بدأ عنترة ٌنظر إلى عبلة وٌتؤمل ألٌس هو أقوى شباب عبس وحامٌهم من األعداء 

 !!!؟؟ فلماذا هو عبد شداد ؟

مع ذلك كان عنترة ٌغازل عبلة إذا رأى فرصة لذلك وكانت عبلة تبادله الحب 

 ولكنها كانت تكره مغازلته لها ألن ذلك ٌجرإ بنات عبس علٌها 

فتٌات عبس مرة أن ٌغنٌهم من شعره فرفض فطلبوا من عبلة أن تؤمره طلب منه 

بذلك  فغناهم فذكر محاسنه وقوته فً الحرب ثم بدأ ٌصف محبوبته وٌنظر إلى 

عبلة وأحس الفتٌات أنه ٌقصد عبلة بهذا الغزل ومنهم مروة بنت شداد التً كانت 

 تغٌظ عبلة بذلك
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 مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة

 كغبء

 أجًخ

 ٔئٍذا

 رؼجأ

 ٌغزذثٓب

 انذبدي

 أساجٍض

 

 انُغٍت

 صيبو

 ْٕدج

 

 األلُى

 يفزٕنٍٍ

 ٌُى

 ػجغخ

 كًٍٍ

 انشٔادم

 أَبخْٕب

 أدذٔ

 عذسح

 شًهزّ

 ٌثت

 يؼصفشا

 سَٔك

 رشلشلذ

 رزذنى

 غطبء

 شجشح كجٍشح )ج( أجى

 ثطٍئب

 رٓزى

 ٌذفؼٓب نهغٍش

 انزي ٌغًُ نإلثم

 َٕع يٍ انشؼش )و( أسجٕصح

 انغضل

 دجم )ج( أصيخ

صُذٔق رذًم فٍّ انًشأح 

 )ج( ْٕادج

 انًشرفغ أػالِ

 لٌٍٍٕ

 ٌؼجش

 ثشبشخ× دضٌ 

 ظبْش× دفٍٍ 

 انذٔاة )و( انشادهخ

 أٔلفٕا عٍشْب

 أعٕق

 شجشح َجك )ج( عذس

 غطبءِ

 ٌمفض

 يصجٕؽ ثبنؼصفش

 لجخ× ثٓبء / جًبل 

 نًؼذ

 رُغذل

 انْٕذح

 

 أخجٍخ

 أٔغم

 ٌجٕط

 طشفّ

 انغٍبل

 ركشكش

 ٌزطهغ

 انشكجبٌ

 َضال

 ػشاسح

 

 ألذٕاَخ

 

 عجبة

 اَثك

 رذػك

 ٌُشذَب

 غذائش

 يؼًؼخ

 انششٍمخ

 شٍى

 رٓذجذ

 انمغٕسح

 انهًخ

 آنٍٓ

 انُجبد×انًكبٌ انًُخفض )ج( انْٕبد 

 خٍبو )و( خجبء

 رؼًك

 ٌزشدد

 ثصشِ )ج( أطشاف

 شجش شبئك

 ٌضذك ثصٕد ػبل

 ٌُظش

 انجًبػخ )و( انشكت

 يؼشكخ

 َجبد طٍت انشائذخ )ج( ػشاسح

 جًٍم)ج(ألبدًَجبد أثٍض 

 شزى

 انٓبسة يٍ عٍذِ

 َزشكك

 ٌغٍُُب

 ضفبئش )و( غذٌشح

 دشة )ج( يؼبيغ

 انجًٍهخ

 خهك )و( شًٍخ

 رمطؼذ

 األعذ

 انشؼش ثجٕاس األرٌ

 أْهٍٓ

 

 : ما القافلة التى ورد ذكرها ؟وأٌن كانت ؟ ولماذا؟1س

وكانت فى قبٌلة) هوازن( لحضور عرس ابنة 0ج/ قافلة )عبلة (ابنة مالك بن قراد 

 خالتها 
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 : صف الطبٌعة كما رآها الكاتب ؟2س

ج/ الربٌع ٌغطً جوانب الوادي وٌكسوه الحشٌش والزهر والسماء صافٌة ال  

ٌشوبها سوى قطع متفرقة من السحاب األبٌض وكانت الشمس تمٌل نحو الغروب 

.. 

 ٌن وقف الركب ؟ ولمن كان ٌنشد الحادي ؟ و لماذا؟: أ3س

ج/وقف الركب عند فم الوادي ، وكان الحادي ٌنشد لئلبل حتى ٌحثها علً السٌر  

 فً نشاط وحٌوٌة .

 : من الحادي ؟ وبؤي شًء كان ٌنشد ؟4س 

ج/حادى هو عنترة و الحادي هو رجل ٌقود اإلبل وٌغنً لها حتى تسٌر فً نشاط  

 وكان عنترة  ٌنشد مقطوعات من أنغام الحرب والنسٌب .. 

 : بم وصف الكاتب عنترة ؟ 5س

    0قوامه ٌشبه الرمح وصدره فسٌح -2   0أسمر اللون رأسه مرفوع  -1ج/ 

ٌنحدر إلى فم فٌه شىء من  0نفه أقنى أ -4ذراعاه مفتوالن وقامته عالٌة .    -3

 الغلظ

 ماذا فعل الحادى حٌن أناخ بعٌره؟6س0 

وماموقف من فى الهودج منه؟وبَم ردَّ الحادى؟أزاح الستار عمن فى الهودج 

وقال:منزل كرٌم ٌا عبلة ،فقالت: عبلة باسمة منزل كرٌم ٌا عنترة،فمد عنترة ٌده 

خفٌفة وهى تقول:لقد أجهدك السٌر  لٌسندها فاتكؤت على ساعده القوى ووثبت

وأنت تؤبى الركوب منذ الٌوم فقال عنترة: وكٌف ٌصٌبنى الجهد وأنا أحدو بعٌرك 

 ٌا سٌدتى ؟ 

 : ما مظاهر اهتمام عنترة بعبلة ؟7س

          0كان ٌقود بعٌرها بنفسه  -1   

ٌُطربها .  -2   كان ٌغنً بشعره ل

 لٌسندها فاتكؤت على ساعده عندما نزلت من الهودج مد لها ٌده -2 

  0فرش لها شملته فوق الرمال لتجلس علٌها  -3  
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 كان حرٌصا علً تقدٌم إناء اللبن لها كل ٌوم.  -4  

 0رفض ان ٌنشد الشعر للفتٌات حتى تؤمره -5   

       0كان ٌهتم بها وال ٌخدم غٌرها حتى دعته الفتٌات عبد عبلة -6   

 ؟ وأٌن كانت متجه ؟ : من أٌن جاءت قافلة عبلة8س

كانت قادمة من قبٌلة " هوزان " بعد حضورها عرس ابنة خالتها وكانت متجه  

 إلً أرض قومها فً " أرض الشربة والعلم السعدي. 

 : صف عبلة  وزٌنتها كما ذكرها الكاتب ؟9س

 لونها خمري مشربا بحمرة الورد  -1

 حول رأسها خماًر من الحرٌر المصري .  –ظهر فٌها جمال الشباب -2 

 كانت تلبس ثوباً معصفراً من الكتان . -3

 0قوامها كالغصن الرطٌب   - 4  -4

 عٌناها سوداوان تضٌئان فى حبلوة  -5

 0فى أذنٌها قرطان من الذهب تتدلى منهما حبات من لإلإ البحرٌن  - 6 

 :بَم وصف الكاتب الهودج ؟10س

وعبلم ٌدل هذا الوصف ؟طرحت علٌه ثٌاب ملونة مخططة من حرٌر ٌبرق فى 

 وهذا الوصف ٌدل على الترف والثراء 0ضوء الشمس 

 :)سوف أشكو هذا العبد اآلبق ألبى(من قائل العبارة؟ ولماذا قالها؟11س0

وما موقف عبلة؟القائل مروة بنت شداد بسبب اهتمام عنترة الشدٌد بعبلة وقد  

 0ة عن عنترة وقالت لمروة إنه ابن زبٌبة التى أرضعتك دافعت عبل

 : ماذا فعل عنترة بعدما أناخ اإلبل ؟12س

 ج/* فرق العبٌد إلً فرق : 

 0لسقاٌة اإلبل -1

   0لضرب أخٌبة النساء -2

فرٌق إلقاد النارإلعداد الطعام .ثم ذهب عنترة وحلب ناقة بٌضاء فى إناء  -3  

  0ووضعه فوق صخرة لٌبرد فى الهواء 
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 : كٌف أّمن عنترة المكان ؟13س

ركب جواده ودار حول الوادي حتى ٌطمئن لعدم وجود قبائل أو أي إنسان ج/ 

 قرٌب من مكان القافلة . 

 انت تكسو وجه عنترة ؟: ما سبب نظرة الحزن التً ك14س

سبب حزن عنترة أنه ال ٌزٌد فً نظر عبلة عن مجرد عبد لعمها شداد , وألنه ال  

ٌستطٌع ذكر اسمها أمام أحد ألن مالك بن قراد ال ٌرضى أن ٌتطلع عبد مثل عنترة 

إلى ابنته الجمٌلة التى ٌتنافس على التقرب منها سادة الشبان من كرام األنساب 

أصحابه بؤن عنترة العبد ٌطمح أن ٌمؤل كما أن أخاها عمرا ال ٌرضى أن ٌعٌره 

 عٌنٌه من أخته الجمٌلة .

 : كان ٌسٌطر علً عنترة أحساسان مختلفان وضحهما ؟ 15س 

 اإلحساس األول أنه عبد فً نظر عبلة ونظر الجمٌع .  

 اإلحساس الثانً انه بطل عبس وحامً دٌارها وفارسها األول . 

 صفها عنترة ؟:لماذا ذهبت عبلة إلى الحوض ؟وبَم و16س

لترى صورتها على صفحة الماء لتصلح شعرها الذى اضطرب أثناء جرٌها 

 0ووصفها عنترة بؤنها عرارة ٌانعة أو أقحوانة باسمة سقاها الندى 

 :لماذا قالت عبلة :)حسبك ٌا عنترة إنك تجرئهن علّى( ؟17س

لعبلة قائبل ألن عنترة قدم لها وعاء اللبن ومنع منه الفتٌات وأصر على أن ٌقدمه 

 هذا شرابك ٌا سٌدتى 

 : ماذا طلبت الفتٌات من عنترة ؟ وما رده علٌهن ؟ 18س0

طلبت الفتٌات من عنترة أن ٌنشدهن بعضا من شعره ولكنه رفض وقال : لن أنشد 

حتى تؤمرنً سٌدتً ) عبلة ( وقد وافقت عبلة على إنشاده للشعر حتى ٌغظ 

 الفتٌات وبخاصة مروة ابنة عمها شداد .

 : كٌف كان حال عنترة أثناء إنشاده للشعر ؟ وما موقف الفتٌات ؟19س
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كان ٌثب فً مرح ونشاط وٌصور كٌف ٌصرع األبطال وٌهزم األعداء حتى إذا ما 

وصل إلً الغزل هدأت نفسه وراح ٌنظر إلً عبلة أثناء إنشاده للشعر حتى انتهى 

 من إنشاده وهو ٌلهث وصدره ٌعلوا وٌهبط فى عنف . 

 الفتٌات فُكن ٌضربن وٌصفقن بؤكفهن علً وقع إنشاده  .أما 

 

 

 
كان عنترة ٌتجول فً الصحراء حزٌنا وكان ٌشعر بالخطؤ ألنه أفصح أو لمح بحب 

عبلة حٌث ال ٌنظر الناس إلٌه إال أنه عبد  ولكنه كان ٌحس فً نفسه بؤنه بطل 

أغار علٌهم عبس وأنهم مدٌنون له بحٌاتهم  وتفرٌج كرب الحرب عنهم إذا 

األعداء ثم ال ٌؤخذ سوى نصف سهم من الغنائم ورغم هذا فهو ال ٌشكو وال ٌفصح 

بما ٌحزنه منهم وٌمؤل قلبه حزنا وغضبا أنه فٌهم مجرد عبد وكان عنترة ٌحب 

 ما كان ٌقسو علٌه شداد وال ٌزي سٌده شداد حبا شدٌدا فكثٌرا

 سٌدي عنترة عن قوله " لن تستطٌع أن تصرفنً عن حبك ٌا 

كان عنترة ٌتساءل فً نفسه عن كلمة قالتها له أمه زبٌبة فً الصغر وهً أنه  

 ابن شداد وٌسائل نفسه عن مدى صحة ذلك 

وأثناء ذلك كان ٌتذكر عبلة وٌلوم نفسه أحٌانا على أنه قد اندفع فتكلم وأنشد 

الشعر وسبب حرجا لها ثم ٌلوم نفسه على أنه ٌرضى بالبقاء فً عبس عبدا 

 ة إذا كان فعبل ابنا لشداد كما قالت له أمهخاص

كان عنترة كثٌرا ما ٌخلو إلى أخٌه شٌبوب ٌبثه آالم نفسه وقد كانا متناقضٌن  

فعنترة ٌضٌق ذرعا بحٌاة العبودٌة والرق وإن كان ٌحب قومه أما  شٌبوب فكان ال 

 ٌعبؤ بحٌاة الرق ال ٌهمه سوى الطعام والشراب

 7



 

 

لى شٌبوب بما ٌحسه الطفل من األمان عندما ٌجلس كان عنترة ٌحس بمجلسه إ  

إلى أمه ٌرٌد أن ٌعرف نسبه وكان شٌبوب ٌعجب لشدة تعلق عنترة بعبلة وحاول 

 أن ٌصرفهن ذلك الحب دون أن ٌفلح 

لم ٌكن عنترة ٌخشى على نفسه من ذكره لعبلة وإنما كان ٌخشى علٌهاهً منهم 

 وهذا ما ذكره لشٌبوب

أثنا ذلك كان عنترة ٌسمع الغناء فً األخبٌة فتسلل حتى اقترب منها فرأى عبلة   

كؤنها نور القمر فقامت على استحٌاء إلى خبائها وقضى عنترة لٌله بنشد الشعر 

 فٌها    

 
 مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة

 يُبعك

 نجى

 ٌؤثش

 دبصٔا

 اإلَكبس

 رصشفًُ

 سأغزّ

 شجَّٕ

 ثٍُخ

 الدذ

 انزغبيً

 ٌهٕو

 رُى ػٍ

 َغٍى

 

 رُبجً

 ْٕاجغّ

 فٍبفً

 شؼبئش )و( يُغك

 أجبة

 ٌفضم

 أخزٔا

 انزجبْم

 رجؼذًَ

 يبطهزّ

 أدضاَّ)و( شجٍ

 يُؼطف )ج( ثُبٌب

 ظٓشد

 انزٕاضغ×االعزؼالء

 ٌؼبرت

 رؼجش ػٍ

 ْٕاء سلٍك )ج( أَغبو

 رخبطت

 يخبٔفّ )و( ْبجظ

 صذبسي )و( فٍفبء

 ثشٌذا

 ٌُٕح

 رٓجظ ثٓب

 ٌأثى

 ٌزٌغ

 ٌجفْٕب

 أيمزٓب

 كالة

 ٌغٕيَٕك

 انٕٓاٌ

 انًفبصح

 يجبِ

 شغبف

 انفالح

 آل

 َبد

 ألزع

 أشفك

 نذًب

 ٌجكً ٌُٔذة

 رزكشْب

 ٌمجم× ٌشفض 

 ٌُزشش

 رصهٓب× رٓجشْب 

 أدجٓب× أكشْٓب 

 خطبف )ج( كالنٍت

 ٌزٌمَٕك

 انؼضح× انزل 

 انصذشاء )ج( انًفبٔص

 يفزخش

 أػًبق)و( شغف

 انصذشاء )ج( انفهٕاد

 صبس

 رجًغ )ج( َٕاد

 أشذ إٌاليب

 أخبف
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 دًمبء

 أٌٔذ

 أٍْى

 انظهٍى رًهص

 جبْهخ)ج(دًمبٔاد

 رْجذ× ػذد  

 أعٍش ثال ٔجٓخ

 ركش انُؼبو

 رخهص

 ٌغًغى

 ٌكزُفًُ

 أغبسٌذ

 انجهغى

 اعزذٍبء

 ٌزكهى كاليب غٍش يفٕٓو

 ٌذٍظ ثً

 غُبء )و( أغشٔدح

 انذٔاء )ج( انجالعى

 خجم

 

 

 
 

 : لماذا لم ٌخش عنترة الغارات المفاجئة ؟1س

وعبلم ٌدل ذلك ؟ وماذا ٌفعل العرب فى األشهر الحرام ؟بسبب أنه فً شهر رجب  

وهو من األشهر الحرام ، التً ٌحرم فٌها العرب القتال ، وٌدل ذلك علً تقدٌس 

العربً لهذه األشهر الحرام . وكان العرب ٌإدون فٌها مناسك الحج وٌقٌمون 

 0أعٌاد آلهتهم 

اس ؟وكٌف كان فنظر نفسه ؟ وكٌف واجه : كٌف كان عنترة فى نظر الن2س

 الحزن ) ماذا فعل ( ؟

سٌطر الحزن علً عنترة بسبب أنه ال ٌزٌد فً نظر الناس عن كونه عبد شداد  

الذي ٌجب علٌه خدمة سادته .وكان ٌنظر إلى نفسه على أنه بطل " عبس " 

ا وواجه هذ 0وحامٌهافهو الذى ٌفرج كربتهم وٌحوز لهم النصر على أعدائهم 

 الحزن بالخروج إلً الصحراء دون أن ٌدري إلً أٌن ٌذهب . 

 : ما موقف سادة عبس من عنترة أثناء الحرب وبعدها ؟وما أثر ذلك علٌه؟3س

كانوا ٌسرعون إلٌه لٌنجدهم وٌدافع عنهم وٌنتصر لهم علً أعدائهم ، وبعد 

و أو المعرٌوزعون الغنائم علً أنفسهم وٌجعلون له نصف سهم فقط دون أن ٌشك

 ٌغضب وكان هذا ٌمؤل قلب عنترة حزنا وغضبا . 

 : من أي شًء كان ٌتعجب عنترة ؟4س
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كان ٌتعجب من نفسه كٌف ٌرضً البقاء فً قوم ٌحقق لهم النصر والغنائم  

 وٌقابلون ذلك باإلنكار والبخل واعتباره عبداً ال أكثر .  

 : ما شعور عنترة تجاه شداد ؟ 5س   

ب والعطف تجاه شداد رغم قسوة شداد علٌه أحٌانا وكان كان دائم الشعور بالح

 عنترة ٌرى فٌه صورة البطل وصورة السٌد والمعبود  . 

 : عن أي شًء كان ٌسؤل عنترة أمه " زبٌبه " ؟ وما موقفها منه ؟ 6س

كان ٌسؤلها هل شداد أبوه حقاً كما قالت له فً صغره ، ولكنها كانت دائماً تهرب 

 لٌه من غضب سٌدها الصارم شداد. من اإلجابة خوفاً ع

 : ما التساإالت التً كانت تحٌر عنترة فً نفسه ؟ وعبلم ٌدل كثرة التساإالت ؟ 7س

كانت هناك كثٌرا من التساإالت ولعل أهمها . إذا لم ٌكن شداد والده فما سر 

اإلعجاب والحب الشدٌد له . وتدل هذه التساإالت الكثٌرة علً شدة حٌرة عنترة 

 به .واضطرا

 : ما الذي دفع عنترة للخروج إلً الصحراء ؟ وماذا كان ٌتخٌل ؟8س 

خرج عنترة إلً الصحراء بسبب همومه الكثٌرة فهو ٌري فً الصحراء راحة 

 للنفس وكان ٌتخٌل وٌري صورة عبلة علً كل شًء  ٌراه هناك . 

 : كٌف رأي عنترة الحٌاة ؟ ولماذا ؟9س

كرٌهة ال قٌمة لها ألنه ال ٌستطٌع البوح بحبه نظر عنترة للحٌاة علً أنها حٌاة 

 لعبلة

 : علً أي شًء كان ٌلوم عنترة نفسه ؟ 10س  

كان ٌلومها فً بداٌة األمر ألنه أنشد الشعر فً عبلة فسبب لها حرجاً أمام قومها 

 ، ثم عاد ٌلوم نفسه علً الرضا بؤن ٌكون عبداً وهو بطل القبٌلة وحامٌها . 

 استقر عنترة ؟ وكٌف أحس بعد قراره ؟: علً أي شًء 11س

استقر عنترة علً أن ٌذهب ألمه وٌجبرها علً أن تقول له الحقٌقة فإن كان عبداً 

كما ٌقولون قتل نفسه وإن كان ابن شداد لم ٌرض إال أن ٌكون حراً وٌعترف به 
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أبوه وأحس بعد هذا القرار أن نور القمر ٌزداد فً عٌنه بهاء، وأن النسٌم ٌهب 

 ه أكثر رفقا ورائحة الزهر تنبعث إلى شمه أذكى عطرا .علٌ

 : لماذا عّنف شٌبوب عنترة ؟ وما موقف كل  منهما فً ذلك ؟ 12س

عنفه شٌبوب ألنه ترك حراسة خٌام النساء وخبل إلً نفسه ، وكان ٌرى عنترة أنه 

ن ال خوف على النساء , فهم فً األشهر الحرم التً ٌحرم فٌها العرب القتال , ولك

شٌبوب كان له رأي آخر , ورأٌه فً ذلك أن الشهر الحرام ال ٌمنع أحداً من 

 االنتقام 

 :لماذا كان عنترة ٌحب قرب شٌبوب منه؟13س

و عن أي شًء دار الحدٌث بٌن شٌبوب وعنترة ؟  ألنه ٌحس فى وجوده شٌئا  

ٌشبه ما ٌحسه الطفل فى جوار أمه وألن شٌبوب هو الذى ٌنفس عنه وهو الرجل 

الذى ٌثق فى عطفه إذا تحدث إلٌه وٌؤمن جانبه إذا غاب عنه وٌطمع فى عفوه إذا 

عنفه وشرٌكه فى حربه وهو الذى ٌحمى ظهره  وقد  دار الحدٌث بٌنهما عن 

هموم عنترة وبغضه ألمه ألنها السبب فً شقائه فهً التً أنجبته لٌرعى إبل 

عن الحٌاة والمرأة وحب شداد وٌحمً قومه ثم ٌقال هذا عبد شداد ، ثم تحدثا 

 عنترة لعبلة 

 : ما رأي كل من عنترة وشٌبوب للحٌاة والمرأة ؟ 14س

ٌري شٌبوب أن الحٌاة طعام وشراب والمرأة ال ٌخرج بها اإلنسان ألنها هً التً 

تنوح علٌه بعد موته وهى التى تحدث الناس بما كان منه ومالم ٌكن  ، أما عنترة 

 بالحرٌة والحب ، والمرأة لها دور عظٌم فً حٌاة الرجل  فعنده الحٌاة ال تكتمل إال

 : ما هً دوافع كراهٌة عنترة ألمه ؟ 15س

هً سبب الشقاء الذي ٌشعر به ألنها هً التً قذفت به إلً هذه الحٌاة           -1

تهربها ورفضها  -2ٌرعً إبل شداد وٌحمً قومه ثم ٌقولون عنه هذا عبد شداد . 

 تساإالته عن أبٌه .اإلجابة علً 

 : ماذا ٌري عنترة فً أمه ؟16س  

 ٌري أنها أشؤم أم وهبت ابنها الحٌاة فهو ٌكرهها بشدة .
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 ما األصل الذى انحدر منه كل من عنترة شٌبوب ؟ 17س

ولد شٌبوب حرا فى ببلد الحبشة فهو ٌعرف أباه وٌعرف أنه كان حراً قبل أن 

ان أبوه من جلدته ولٌس ٌحب أن ٌسبى وٌحمل مع أمه إلى هذه الصحراء وك

ٌكون له أب سوى ذلك األب الذى جاء به  أما عنترة فقد ولد عبدا وأبوه شداد 

 ولن ٌكون عنترة حرا إال إذا اعترف به والده  .

 : ما الذى ٌمثله عنترة لشٌبوب  ؟ 18س

كان عنترة رفٌق لعبه فى صغره وعندما كبر وقوى ساعده رأى فٌه أمله وعندما   

 0فارس عبس رأى فٌه عدته ومبلذه  صار

 : صف شٌبوب كما وصفه عنترة ؟ بم وصف عنترة شٌبوب ؟19س

 سرٌع كالظلٌم  " ذكر النعام "  -1

 منخاراه واسعان مثل منخاري الحصان األصٌل -2

 ٌهاب منظر الدماء . -4شجاع القلب طٌب النفس    -3 

 : لماذا ال ٌشعر شٌبوب بآالم الشوق والحب ؟20س

ألن جمٌع النساء عنده فً منزلة واحدة ، فلٌس لواحدة مٌزة علً األخرى فكلهن 

ٌرقصن وٌغنٌن وٌكٌدن لبعضهن البعض ، فبل فرق بٌنهن إال فً طول األنف 

 وقصرها أو سعة الفم أو وضٌقه . 

 : من أي شًء كان ٌخاف شٌبوب علً عنترة ؟ 21س

من انكشاف حب عنترة لعبلة وذلك بقول الشعر فى محاسنها وكان ٌخاف علٌه "  

مالك بن قراد " والد عبلة وابنه المتكبر " عمرو " الذي لن ٌسمح بؤن ٌقال أن 

 عبداً ٌنظر ألخته نظرة حب وشوق . 

وكان ٌري أن عبلة ال تحب فً عنترة  سوى الشعر ، فإذا قٌل لها أن عنترة 

 وقالت : ال أرٌد منه سوى الشعر ٌخطبها لضحكت
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فً الصحاري حتى ٌهلك  ولكن زبٌبة تطلب منه أال ٌحدث أباه فً ذلك خوفا على 

عنترة ولما علمت من طباع شداد ولكن عنترة ٌصمم على رأٌه واعدا إٌاها أال 

ٌغلظ له فً القول وأنه سٌكون أشد خضوعا له ثم جلس على حجر عند مدخل 

 ٌفكر ثم خرجالبٌت 

عاد عنترة إلى حلة عبس بعد موسم الحج فدخل على أمه زبٌبة وهو حزٌن 

فسؤلته عن سبب حزنه فلم ٌجبها أول األمر ثم عنفها فً الحدٌث بعد ذلك مبٌنا لها 

 كرهه لها وأغلظ لها القول

سؤل عنترة أمه عن أصله وعن حقٌقة ما قالته له فً الصغر من أنه ابن شداد 

زبٌبة بذلك فهً " تانا " ابنة " مٌجو "من الحبشة أسرها شداد أول األمر فؤقرت 

ثم استولها عنترة وأنها على دٌن المسٌح الذي ٌدعو إلى التواضع تعجب عنترة 

من موقف أبٌه منه وأقسم أن ٌحمل أباه على االعتراف به وإال سٌترك عبسا 

  وٌهٌم

 

 مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة

 الجماد الصماء الجماعة )ج( الركبان الركب
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 الخباء

 أهب

 شقوتً

 أجش

 خضع

 سقطاَ 

 نٌاط

 

 تراوغٌن

 أتملق

 أبالً

 األمة

 

 المنكودة

 تخاذلت

 مطرقة

 ال تحفل

 الحمبلن

 تحبذ

 فصٌل

 أشنع

 ٌزأر

 حنق

 الخٌمة )ج( األخبٌة

 أعطً

 سعادتً× شقائً 

 غلٌظ

 استكان

 مٌتا قبل الوالدة

ما علق به فً الرئة )ج( 

 أنوطة

 تماطلٌن

 أراوغ

 أهتم

 الحرة× الجارٌة)ج( اإلماء 

 البائسة

 نشطت×ضعفت 

 منصتة

 ال تهتم

 أوالد النعجة )م( الحمل

 تجذب

 ولد الناقة

 أقبح

 غٌظ

 الغطارسة

 العتاة

 ٌدعٌك

 تهانقت

 شاخصا

 معرة

 جزعت

 آثرت

 الغصص

 

 أقاسم

 غنٌمة

 

 عابر

 تخاشنه

 

 انجلى

 عزٌز

 أخضع

 ترٌث

 صرامة

 آٌسا

 تئن

 المتكبرون

 الجبابرة

 ٌتبناك

 تهٌؤت للبكاء

 فاتحا عٌنٌه

 عار

 لم تصبر× حزنت 

 فضلت

ما ٌقف فً الحلق من الطعام 

 )م( الغصة

 أشارك

 ما ٌغنم من األعداء )ج( غنائم

 سائر

 تبلٌنه ×القول  فً  له تغلظ 

 اختفى×ظهر 

 غال

 أتمرد× ألٌن 

 تعجل× تمهل 

 لٌن× حزم 

 آمبل× منقطع األمل 

 تبكً تضحك

 
 متى وصل عنترة إلً ُحلة عبس ؟: 1س

ولماذا لم ٌشاركهم حفلهم ؟وصل عنترة ٌوم العٌد السنوي الذي تقٌمه عبس فً  

موسم الحج فً شهر رجب ولم ٌشاركهم احتفال العٌد ألنه لم ٌكن فارغ القلب 

 وكان منشغل بحقٌقة نسبه إلً شداد . 
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 ؟  : إلً أٌن اتجه عنترة بعد عودته ؟ وكٌف استقبلته أمه2س

اتجه إلً بٌت أمه التً استقبلته بلهفة وشوق شدٌد وترحاب وفتحت ذراعٌها 

 لتحتضنهؤما عنترة فقد كان قاسٌا علٌها . 

 : صف حال عنترة حٌنما وصل إلً بٌت أمه ؟ وما موقف أمه منه ؟3س

جلس علً فروة فً جانب الخباء والغضب ٌظهر علً وجهه ، وعندما سؤلته أمه 

 بها .عّما أصابه لم ٌج

 : بم اتهم عنترة أمه ؟ وما أثر ذلك علٌها ؟4س 

اتهمها بؤنها سبب شقائه وتعاسته ، وأثر ذلك علٌها أنها بكت وقالت : لو كانت 

  0راحتك بفقد عٌنً أو ببذل حٌاتً لكى أهب لك السعادة لبذلتها راضٌة سعٌدة 

 : كٌف أهان عنترة أمه ؟5س

 صفها بالكلبة التً تقضً علً جرائها .أهان أمه وسّبها بالمرأة البائسة وو 

 : كٌف توددت زبٌبة لعنترة مع كل هذه القسوة ؟ وعبلم ٌدل ذلك ؟6س

حاولت تهدئته وإقناعه بؤنه فارس عبس وأنها ال تخفً عنه شًء ، بل تخبره بكل 

 ما ٌقوله القوم عنه . 

 : ما  الذي أغضب " زبٌبه "من عنترة ؟وبما ردت علٌه ؟7س 

غضبت بشدة عندما قال لها : ٌا امرأة ألنه بذلك ال ٌختلف عن أبٌه شداد  

وأعمامه الذٌن ٌنظرون إلٌها علً أنها مجرد خادمة وأََمة ، وردت علٌه بؤنها هً 

 الحرة " تانا بنت مٌجو " ولٌست زبٌبة األَمة 

 : ما الحقائق التً اعترفت بها " تانا ": البنها عنترة ؟8س

 حرة من الحبشة . وأن اسمها " تانا بنت مٌجو " ولٌست زبٌبة أنها كانت  -1

 أنها تكره قومه وجهلهم وكبرٌائهم . -2

 أنها تحب دٌنها المسٌحً ، و تكره دٌن وأصنام قومه .-3

 أنه ابن شداد حقاً . -4 

 : ما الذي قرره عنترة وأقسم علً فعله بعدما عرف الحقٌقة ؟  9س
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قرر أن ٌحمل والده شداد علً االعتراف به ، وأقسم علً أن ٌسلب األموال وٌقطع 

 الطرق وٌقاتل شداد وقومه حتى ٌموت وهو ٌقاتل إن لم ٌعترف به شداد . 

 : كٌف أصبحت " تانا " الحرة " زبٌبة " األمة ؟10س

كانت " تانا " امرأة حبشٌة حرة ، ولكن بعض اللصوص اختطفوها وولدٌها "  

ٌبوب " و " جرٌر " وكثٌر من النساء واألطفال ، وكانوا ٌعاملونهم بقسوة ش

وٌلقون إلٌهم بفضبلت الطعام ، حتى كان ٌموت منهم الكثٌر فٌرمونهم علً جانبً 

 الطرٌق. 

حتى أتً شداد وقومه وقاتلوا اللصوص وقضوا علٌهم وأصبحت هً وأبنائها ملك 

ة العرب ، وقد حفظت الجمٌل لشداد ألنه شداد ألنهم وقعوا فً األسر وهذه هً عاد

 أكرمها وأنجب منها عنترة 

 : لماذا خافت من مواجهة عنترة ألبٌه شداد ؟ 11س

ألن كبل منهما عنٌد متكبر ال ٌقبل الذل أو الضعف ولو تواجها النتهت المواجهة 

 بهبلك أحدهما ، وهً تحبهما وال ترض بفقد أحدهما .   

 ماع هذه الحقائق من أمه ؟ وعلً أي شًء استقر ؟: ما حال عنترة بعد س12س

هدأت ثورته وطلب من  أمه السماح والعفو  ، واستقر علً أال ٌرضً بؤن ٌكون 

عبداً وهو من صلب سٌد عبس وقرر الذهاب إلٌه ٌطلب منه االعتراف به , ولكن 

 أمه خافت علٌه وبكت كثٌراً وطلبت منه أال ٌفعل ذلك ولكنه أصّر علً ذلك ولم

  ٌستمع إلٌها .
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مشى عنترة إلى أبٌه لٌواجهه بما ٌحزن قلبه من عدم اعترراف أبٌره بره والحرت لره 

 أثناء ذلك صورة عبلة وخٌل إلٌه أنه ٌسمع غناءها

ذهب عنترة إلى حٌث ٌجتمع القوم فً عٌدهم بٌن المررح واللهرو حترى اقتررب مرن  

سرادق الملك زهٌر بن جذٌمة ولمح سرادق  الفتٌات وبٌنهن عبلرة فلتقرت عٌناهمرا 

 فخجلت وتوقفت عن الغناء 

نظر عنترة إلى المكان فلم ٌجد له مكانا فقال له عمارة بن زٌاد وهو الفتى الوسٌم  

ب فً الزواج من عبلة " أال تجد لك مكانا ٌا عنترة " ثم عٌرره بؤمره الذي كان ٌرغ

 ووقعت المشادة بٌنهما وأرادا أن ٌشتبكا بالسٌوف لوال أن حال الناس بٌنهما 

وصررل شررداد إلررى ابنرره وقررد انفررض الجمررع علررى هررذه المشررادة وأخررذا ٌسررٌران فررً  

بما جاء مرن أجلره الصحراء وجلسا فً أحد الشعاب وجلسا ٌتحدثان وأخبره عنترة 

ومررا ذكرترره لرره أمرره مررن أنرره ابررن شررداد عنرردما كرران طفرربل وعٌررره أمرره األطفررال بؤمرره 

 وكذلك تؤكٌدها لتلك الحقٌقة الٌوم 

تجاذب عنترة وشداد الحدٌث وكثٌرا ما حدثت المشادة بٌنهما فً أثنائه وكؤنما كران 

ا منهرا عنتررة من الصعب على شداد أن ٌعترف بهرذه الحقٌقرة الترً أراد أن ٌنتزعهر

 وكان عنترة ٌهدد بقتل نفسه أو الخروج إلى الصحراء ثائرا على الناس
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بعررد مشررادة فررً الكرربلم اعترررف شررداد لعنترررة بؤنرره ابنرره ولكررن األمررر ال ٌملكرره وحررده 

وطلب منه فرصة لكً ٌمهد لؤلمر معترفا بقوة عنترة وفروسٌته وأنه لن ٌفرط فٌه 

 أبدا 

 إٌاه  أال ٌطلب منره إال مرا ٌقروم بره العبرد مرن الرعرً أعلن عنترة والءه ألبٌه سائبل

والحلب وأهروى علرى قدمٌره وقبلهمرا وخررج نحرو الصرحراء ووقرف شرداد مندهشرا 

 مما ٌرى من عنترة  

 

 مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة

 سطع

 البراح

 سٌاج

 

 تنكٌد

 كمده

 تسامرهم

 الزاجرة

 ٌنشد

 ٌتبارى

 الحاشد

 الحانق

 مترنحا

 السرادق

 أشرق

 الضٌق× الفضاء

شجر عظٌم )ج( سوج / 

 أسوجة

 حزن

 فرحه×   حزنه

 تحدثهم لٌبل

 الكثٌرة

 ٌغنً

 ٌتسابق

 المجتمع

 شدٌد الغٌظ

 متماٌبل

 الفسطاط ٌجتمع فٌه

 َجحود

 النٌاق

 ضراعة

 متبرما

 لجاجة

 األغبلل

 تخر

 صرٌعا

 تجرعنً

 الحمم

 ٌؤسً

 السبة

 تنكر

 مندوحة

 معترف× منكر 

 اإلبل )م( ناقة

 تعزز×تذلل 

 ضٌق الصدر

 إلحاح

 القٌود )م( غل

 تسقط

 قتٌبل )ج( صرعى

 تسقٌنً

 الجمر

 أملً× انقطاع أملً  

 العار

 تتجاهل

 سعة )ج( منادٌح
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 تخت

 النمارق

 ثائرا

 ٌدوس

 ترٌث

 حٌن

 ٌلتئم

 وجوم

 عبشِ 

 

 ملساء

 جاهما

 مبلذ

 سبونً

 تسري

 الوغد

 مكن عال للجلوس

 البسط )م( نمرقة

 غاضبا

 ٌطؤ

 تسرع× تمهل 

 وقت)ج( أحٌان

 المقصود ٌجتمع

 صمت

 )ج( شعاب طرٌق فً الوادي

 ناعم

 سعٌدا×  حزٌنا

 ملجؤ

 شتمونً

 تنتشر

 األحمق )ج( األوغاد

 أهٌج

 أذود

 عقوق

 ٌتحاماه

 منعتنً

 تقرعنً

 العاق

 

 الجاحد

 نقٌصة

 جٌبه

 ٌنبذنً

 حلٌة

 جزور

 تدعه

 شٌم

 أهدأ× أثور 

 أهجم× أدفع 

 رــــب× إٌذاء 

 ٌحتك به× ٌتحاشاه 

 حمٌتنً

 تلومنً بشدة

 البار× المسًء إلى أبٌه 

 المعترف× المنكر 

 عٌب )ج( نقائص

 طوق قمٌصه

 ٌقربنً× ٌطردنً 

 زٌنة )ج( حلً

 جمل )ج( جزر

 تتركه

 صفات )م( شٌمة

 

 : أٌن اجتمعت عبس ؟ ولماذا ؟1س

ج/ اجتمعت عبس فً البراح الواسرع الرذي تعرودت أن تقرٌم فٌهرا احتفاالتهرا وذلرك  

 لبلحتفال بٌوم عٌد " ُمَناه ".

 : كٌف كان القوم ٌحتفلون بالعٌد ؟ 2س

  0ج/ ٌقومون األفراح والموائد وٌغنون وٌلعبون وٌرقصون 

 : لماذا ذهب عنترة إلً  مجتمع  عبس وهم ٌحتفلون ؟3س
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جتماع بدون هدف ألنه لرم ٌكرن ٌعررف مراذا ٌرٌرد بذهابره لرم ٌرذهب ج/ ذهب إلى اال 

لٌتبارى وال لكى ٌنشد أشعاره لم ٌذهب لٌشارك القوم احتفرالهم ولكنره ذهرب لٌلتقرً 

 شداد فٌسؤله عن حقٌقة نسبة إلٌه ولٌجبره علً االعتراف به .

 :ماالخواطر التى دارت فى ذهن عنترة حٌن ذهب لبلحتفال؟ 4س

 0الهروب من الوحدة  -2       0م بلقاء عبلة أن ٌنع -1ج/ 

 0االنشغال بزحمة العٌد عن التفكٌر فى همومه وآالمه  -3

 0لقاء شداد لٌسؤله عن حقٌقة ما أخبرته به أمه  -4

 : بماذا أحس عنترة أثناء ذهابه ألرض البراح ؟5س

 ج/أحس بؤن هناك ضجة ٌحملها إلٌه النسٌم كؤنه لم ٌشاهد مثلها من قبل .

 : ما التساإالت التً دارت فً رأس عنترة أثناء ذهابه ألرض البراح ؟6س

كانت التساإالت حول وجود عبلة فً هذا الحفل تغنً وترقص وال تهتم بما ٌقاسرً 

 من حزن وألم .

 : كٌف استقبل  الفرسان عنترة ؟وما موقف عنترة منهم؟7س 

ج/ أسرع الفرسان ٌتسابقون إلٌه وٌتجاذبونره لرٌجلس معهرم ، ولكنره رفرض وقرال  

 لهم : سؤعود إلٌكم بعد تحٌة ساداتً . 

 : كٌف كان حال عنترة عندما رأي عبلة ؟ وما موقفها منه ؟8س

غضب عنتررة بشردة وقرال لنفسره : " أكرل هرإالء ٌنظررون إلٌهرا " ، ولكنهرا حٌنمرا 

 نظر كل منهما لآلخر .رأته سكتت عن الغناء ، و

 : ما موقف كل من عبلة وعنترة عندما تبلقت عٌونهما ؟9س

تبسمت عبلة ومالت برأسها فى خجل وسكتت عن الغناء أما عنتررة فلرم ٌبتسرم لهرا 

  0ولم ٌلق إلٌها تحٌة بسبب غضبه وثورته 

 : صف سرادق الملك زهٌر بن جزٌمة ؟ 10س

علٌره النمرارق و الوسرائد ، وحولره  كان الملك جالساً علرً تخرت منصروب مفرروش

السادة  واألشراف من كرل مكران ، وٌطروف العبٌرد بكئروس مرن فضرة ٌصربون فٌهرا 

مررن خمررر الشررام والعررراق مررن أبررارٌق أنٌقررة منقوشررة بصررور الطٌررر والحٌرروان .  
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:)أال تجد لك مكانا ٌا عنتررة ؟(مرن القائل؟ومرا الغررض مرن االسرتفهام ؟ ومرا 11س

 ثر ذلك على االحتفال ؟جواب عنترة ؟ وما أ

ج /القائررل عمررارة بررن زٌرراد أجمررل فتٌرران عرربس وأكرررمهم وأعبلهررم حسرربا وأشرررفهم 

نسبا ، والغررض مرن االسرتفهام السرخرٌة والرتهكم ، ورد عنتررة قرائبلً :لرو أنصرقت 

لقمت لى من مكانك ٌاعمارة فهب عمارة من مكانه ثائراً وقال تعال وخرذ مكرانى إن 

قال عنترة كل عبس تعررف أأمرى كمرا تعررف أمرك فتعرال إلرى استطعت ٌا بن زبٌبة ف

إذا شئت ، فجرد عمارة سٌفه واندفع نحوه وأقبل عنترة إلٌه وهب الناس ٌحجزون 

بٌررنهم وأقبررل شررداد فؤخررذ عنترررة مررن ٌررده وخرررج برره مررن السرررادق، وانفررض النرراس 

 عائدٌن إلى منازلهم فلم ٌكن لهم فى ذلك الٌوم عٌد 

 د " " عنترة ؟: بم اتهم " شدا12س

 ج/ اتهمه بؤنه جاء لٌفسد علٌهم عٌدهم .  

 : كٌف بدأ عنترة حدٌثه مع شداد ؟13س  

ج/ برردأ عنترررة ٌعرردد صررفات شررداد فررً رفررق ولررٌن ، فقررال لرره : أنررت فررارس عرربس 

وشٌخها وأنت مبلذ الخائف ومطعم الجائع .......... ثم أخبره بحدٌث أمره بؤنره ابرن 

 شداد .

 شداد علٌه ؟: بماذا رّد 14س

ج/ حاول شداد التهرب وقال له : ألست أعطٌك ما ٌعطً األب البنه ، وأدخلك بٌتً 

 وأجلسك فً مجلسً وأعاملك أفضل مما أعامل به العبٌد . 

 :  وبماذا رّد عنترة علٌه ؟ 15س

ج/ رّد عنترة على " شرداد " فقرال : إنرً ال أنكرر كرل هرذا ، ولكنرً أرٌرد أن أعررف 

 ا لً إننً ابنك ولو مرة واحدة .الحقٌقة وتقوله

 : ما هدف عنترة من هذا الحوار ؟ وكٌف استفز شداد ؟ 16س 

ج/ كان هدفه هو الحرٌة ، فٌقول نعم حٌنما ٌشاء وٌرفض حٌنما ٌرٌد .وقرد اسرتفز 

شداد حٌنما قال له : أترضى أن تكون عبرداً ، أترضرى أن تقرع فرً األسرر وال تردافع 

 عن حرٌتك .
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 : بم هدد " عنترة " " شداد " ؟17س 

ج/ هردده بؤنرره إن لررم ٌعتررف برره فسرروف ٌضرع السررٌف فررً صردره وٌقتررل نفسرره أو  

 ٌضرب فً األرض فبل ٌعرف الناس مكانه أو ٌهٌج فً الناس فٌقتلهم وٌرعبهم .

 : ما أثر تهدٌد عنترة علً " شداد " ؟18س

ه بقتلرره ، ففررتح عنترررة ج/ أقسررم أنرره لررم ٌصرربر علررً أحررد صرربره علررً عنترررة وهرردد

 صدره وهو ٌقول : أرحنً ٌا سٌدي من العبودٌة .

 : ماذا قال شداد لعنترة فً نهاٌة األمر ؟ وبماذا شعر عنترة ؟ 19س 

ج/ قال له شداد : أنت تعلم أن هذا األمر ال أملكه وحردي ، وهنرا أحرس عنتررة أنره  

 انتصر ، وأن شداد ٌعترف به ولكن فً ذل وانكسار .

 ماذا طلب " شداد " من عنترة ؟ ولماذا ؟ وما موقف عنترة ؟: 20س

ج/ طلررب منرره أن ٌمهلرره بعررض الوقررت لٌخبررر قومرره ، حتررى ٌسررتطٌع أن ٌمهررد لهررذا 

األمر العظٌم ، ولكن عنترة ثار واستشراط غضرباً وقرال : إذن أنرا العبرد حترى ٌررض 

 كل هإالء ؟!  

 : ما الذي قرره عنترة فً نهاٌة األمر ؟19س 

رر عنترة اعتزال قومه ومجالسرهم ، وأن ٌفعرل أفعرال العبٌرد مرن رعرً لئلبرل ج/ ق 

وحلبها وإبعاد  الذئاب عنها ، وأال ٌقاتل معهم وال ٌدافع عن قبٌلتره ألنره عبرد . أمرا 

 القتال والدفاع عن القبٌلة فهو شرف كبٌر لؤلحرار فقط حق المشاركة فٌه . 
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خرج عنترة ال ٌدري أٌن ٌتوجه وأقبل ٌجول فً الوادي الذي نشؤ فٌره أول مرا نشرؤ 

ٌصررحب اإلبررل والخٌررل وٌصررٌد الوعررول والظبرراء وٌوقررع بالررذئاب والضررباع وال تررزال 

 صورة عبلة تراوده ٌحاول أن ٌبعدها عنه فبل ٌستطٌع 

كنهرا لرم أقبل عنترة على الخمر لعلها تنسٌه عبلة وحقده على عبس وظلرم شرداد ول

 تزده إال وجدا وحنقا وحقدا 

رأى عنترة أخاه شٌبوب ٌقترب منه تجاه الربوة التً اعتاد الجلوس علٌها وأخبره 

أن عمارة بن زٌاد خطب عبلة وأن مالكرا نحرر عشررة جرزر ) إبرل ( لرذلك ،  فحرزن 

 عنترة حزنا شدٌدا 

وإن  حاول شٌبوب دون جدوى أن ٌصرف أخراه عرن حرب عبلرة فهرً صرعبة المنرال

 كانت ال تلٌق بمقام عنترة كما ٌرى شٌبوب 

تررذكر شررٌبوب وعنترررة ٌرروم منرراة وكٌررف كرران عنترررة فٌرره عنٌفررا وكٌررف أن أبرراه قررد 

 اعترف ببنوته ولكن على غٌر المؤل 

ٌإكد عنترة ألخٌه أنه سرٌحارب قومره إذا ضرنوا علٌره باسرمه وأنره سرٌحارب مالرك 

عمارة إذا أراد أن ٌسلبه عبله " حٌاته " بن قراد إذا حال دونه وعبلة وأن ٌحارب 

 على حد تعبٌره ثم انطلق ٌرٌد دٌار عبس

   

 مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة

 هائما

 ٌناصبونه

 ناط

 ماشٌا دون وجهة

 ٌقاسمونه

 علق

 مشرفا

 كثٌب

 الشطط

 مطبل

 رمل مستطٌل )ج( كثبان

 المخاطر
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 الساري

 أسماره

 أنحائه

 الوعول

 

 ٌزدرونه

 حال لونه

 نورة

 ٌزخر

 ولٌمة

 السائر لٌبل

 أحادٌثه اللٌلٌة

 )م( ناحٌةجوانبه 

 الشٌاة الجبلٌة )م( الوعل

 ٌحتقرونه

 تغٌر

 زهرة )ج( نور

 ٌموج

 مؤدبة طعام )ج( والئم

 سراب

 جدٌر

 الخسف

 قسرا

 الوعر

 جهرهم

 الكروب

 ضن

 تجرأ

 ٌنكت

 كلفك

 لمع كؤنه الماء

 مستحق

 اإلنصاف× الظلم 

 قهرا

 الصعب ) ج( الوعور

 سرهم× عبلنٌتهم 

 الضوائق )م( الكرب

 كرم/ سخا× بخل 

 خار أو جبن×تشجع 

 ٌغرز

 حملك

 

 : صور كٌف كان حال عنترة بعد اعتزاله لقومه ؟1س

ج/ كان شدٌد الغضرب مرن أبٌره وقومره الرذٌن تنكرروا لره ، فخررج إلرً الصرحراء ال 

 . ٌدري إلى أٌن ٌذهب ، ٌكره أن تقع عٌناه علً الحً الذي فٌه قومه

 : ما الذي تذكره عنترة فً أثناء خروجه من الحً ؟2س

ج/ تررذكر عبلررة التررً تعلررق بهررا أملرره وكانررت صررورتها أمامرره مثررل نجررم بعٌررد ٌصررعب 

 الوصول إلٌه .

 : ما الذي تخٌله عنترة ؟ وعبلم ٌدل ذلك ؟3س

ج/ كان ٌتخٌل انه ٌقتحم زحاماً شدٌداً صاخباً ، رغم أنه كان فً الصحراء مما ٌردل 

 ً شدة غضبه وثورته العنٌفة .   عل

 : إلً أٌن اتجه عنترة ؟ ولماذا ؟وفٌَم كان ٌجد عزاءه ؟4س
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ج/ ظل عنترة ٌسٌر حتى وصل إلً الوادي الفسٌح الذي ترعرً فٌره إبرل شرداد فقرد 

كان فٌه حٌاته األولً وموضرع لهروه وأسرماره ، فقرد كران ٌشرعر فٌره بالراحرة كلمرا 

ة ، وكان ٌجد عزاءه فى صحبة اإلبل والخٌل وفرى وقعت عٌناه علً مناظره البهٌج

 . 0الخروج لصٌد الوعول والظباء أو اإلقاع بالذئاب والضباع 

 : كٌف قضى عنترة أٌامه ولٌالٌه فً الوادي ؟ وهل نسى قومه؟5س

ج/ قضً أٌامه ولٌالٌه فً رعً اإلبل وصٌد الحٌوانات ، وكاد أن ٌنسً قومه ، إال 

أن صورة عبلرة كانرت ترذكره دائمراً بهرم فٌرزداد حنقراً وحقرداً علرٌهم بسربب رفضرهم 

االعتررراف برره ، ثررم لجررؤ للخمررر لعلرره ٌنسررً ممررا أدي لظهررور الضررعف علٌرره بسرربب 

 علً قومه .  اإلفراط فً شربها بل إنها كانت تزٌد من غضبه

 : ما الذي كان ٌتذكره عنترة كلما وقعت عٌناه علً منظر أنٌق ؟ 6س

ج/ كان ٌترذكر عبلرة ، وهنرا كانرت تحدثره نفسره برؤن ٌنرزل عرن كبرٌائره وٌعرود إلرً 

 الحلة ولو لوقِت قصٌر لعله ٌفوز بنظره من عبلة أو ٌسمع صوتها . 

 اء به ؟: ما الخبر األلٌم الذي سمعه عنترة ؟ ومن الذي ج7س

 ج/ الخبر هو خطبة عبلة وجاء به أخوة شٌبوب .

 : من الذي خطب عبلة ؟ وما موقف أهلها ؟8س

ج/ خطبها عمارة بن زٌاد ، ودّبت الفرحة فً الحً حتى أن أباها ذبرح عشررة مرن  

   0اإلبل

 : ما أثر هذا الخبر علً عنترة ؟9س

رة طوٌلررة كررؤن ج/ اسررتقبل عنترررة هررذا الخبررر فررً ذهررول وغضررب شرردٌد وسرركت فترر

 شٌبوب ألقمة حجراً ووقف ٌنظر إلً الصحراء فً دهشة وذهول . 

: بم نصح شٌبوب أخاه عنترة ؟وبَم حاول شٌبوب أن ٌخفرف وقرع النبرؤ علرى 10س

 عنترة ؟

ج/ نصررحه بررؤال ٌجررري وراء السررراب ، وأن ٌعرررف الحقٌقررة التررً تإكررد أن علبررة ال 

تحب منه غٌر شعره ، كما أن أباها " مالرك " لرن ٌررفض رجربلً مرن أشرراف القروم 

وٌررزوج ابنترره مررن عبرردن ولررو كرران عنترررة وطلررب منرره أن ٌحكررم عقلرره وال ٌطٌررع هررذا 
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قرال: إنرك بغٌرر شرك فرارس الوهم الذى ٌضرله ،وحراول أن ٌخفرف وقرع النبرؤ علٌره ف

عبس وإنك جردٌر أن تكرون سرٌدها ولكرن قضراإك ظلمرك وجعلرك حٌرث أنرت ولسرت 

 بؤول ظلمته الحٌاة . 

 :لماذا قبل عنترة الرق أول األمر ؟و لماذا ثار علٌه ؟ وماذا قال عن علبة ؟ 11س

ٌرة ج/ قبل عنترة الرق أول األمر ألنه كان قرٌباً من عبلة و ثار عنتررة علرً العبود

ألنها تبعده عن عبلة ، وقرال : إن حبره لعلبرة ملرك علٌره عقلره وال ٌسرتطٌع أحرد أن 

 ٌنتزعها من قلبه لذلك فلن ٌرض أن تتزوج من غٌره . 

 : بَم ذكر شٌبوب أخاه عنترة ؟وبَم رد علٌه عنترة ؟12س

ج/ ذكره بؤنه ال ٌملك شٌئاً ٌعٌنه علً الزواج بها أو منع زواجهرا مرن غٌرره ، ورد 

ٌه عنترة بؤنه ٌذكره بؤنه ال ٌزٌد على كونه عبرداً وال ٌسرتطٌع أن ٌمجرو صرورته عل

من عٌون قومه وأنه لن ٌجد أباً ٌنصره ولرن ٌجرد نسرباً ٌمهرد لره السربٌل ولرن ٌجرد 

المال الرذى ٌعٌنره علرى بعرض أمرره ولكنره ٌملرك نفسره الترى ال ترضرى إال الموضرع 

حردٌث الرذى طلرب عنتررة أن ٌسرمعه :مرا ال13الذى ٌرضاه ولو كان ذلرك قهرراً.  س

مررن شررٌبوب ؟ومررا رد شررٌبوب علٌرره؟ج/ أن ٌحدثرره عررن عبلررة نفسررها وأال ٌواجهرره 

بهإالء ألنه ال ٌعرف أحداً منهم وإنما ٌعرف عبلة وٌحبها ، فقرال شرٌبوب أتحسربها 

 0ترضى بك وتدع عمارة بن زٌاد 

 وضح ذلك .0: لعنترة رأى فى موقف مالك من زواجه لعبلة 14س

رأى عنترة أن مالكاً ال ٌبلم على رضاه بعمارة زوجاً لعبلة ولرو كران مكانره لفعرل ج/

ذلك ولكرن مراذا ٌفعرل وقرد أحرب عبلرة وال ٌسرتطٌع الحٌراة بردونها ولرو كانرت لغٌرره 

لكان فى ذلرك قتلره ولرٌس أمامره إال اقتحرام المصراعب حترى وإن قابلره المروت فهرو 

     0نتٌجة األمرٌن

 ٌبوب علً عنترة ٌوم ُمناة ؟ : ما الذي عابه ش15س

عاب علٌه أنه أظهر للجمٌع حبه لعبلة عندما نظر إلٌها أمام القوم وسكتت هً عن 

 الغناء ، فتؤكد الجمٌع من أن شعره فٌها هً ، مما أوقعها فً حرج شدٌد . 

 :علً أي شًء أصّر عنترة؟  وما تبرٌره لذلك ؟16س
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لنفسه ولحرٌته ، طالما ٌنكرره الجمٌرع   ج/ أصّر علً أن ٌقاتل شداد وقومه إنصافاً  

وأن ٌحارب مالكاً إذا وقف بٌنه وبٌن حبه لعبلرة وأن ٌحرارب عمرارة إذا تجررأ علرى 

الررزواج مررن عبلررة ، ووثررب إلررً جررواده وعرراد إلررً الحررً ، وشررٌبوب مررن وراءه 

،وحجترره فررى ذلررك أن كررل فرررد مررن عرربس ال ٌنظررر إال لنفسرره فرربل لرروم علٌرره إذا نظررر 

 لنفسه .
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 تغزو طًء فلم ٌخرج معهم فرجوا بقٌادة زهٌر بن جذٌمة

لم ٌستطع عنترة لقاء عبلة فقد حجبت فً خبائها منذ خطبتها لعمارة فؤراد أن 

 ٌنتزعها وٌفر بها ولكنه رجع عن ذلك حتى ال ٌدخل الهم إلى قلبها 

بعد خروج العبسٌٌن وصل الطائٌون إلى دٌار عبس لٌقاتلوهم قبل أن ٌصلوا إلٌهم 

 وزحفوا علٌهم وكان فرسان عبس الذٌن لم ٌخرجوا 

 عون للوراء لشدة وطؤة طًء ٌتراج

 أراد عنترة أن ٌشارك فً الدفاع ولكنه رجع عن ذلك تشفٌا من قومه الذٌن ظلموه

نادى شداد عنترة لٌدافع عن قومه فؤجابه بؤنه لٌس لهم قوم وما هو إال عبد فٌهم 

ولم ال ٌتركهم إلى العار الذي ٌذوقه هو ؟ وٌقول له اذهب إلى عمارة الذي كنتم 

 ً ولٌمته وقد أظهر عنترة ألبٌه الشماتة فٌهم تؤكلون ف

بعد ٌؤس شداد ٌعلن أن عنترة ابنه وأن العبد من ٌنادٌه بعد الٌوم بغٌر عنترة بن 

 شداد فٌخرج عنترة للحرب 

 

 مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة

 أوقد

 الشحناء

 ٌهٌج

 تشفٌا

 أطفئ× أشعل 

 المحبة× العداوة 

 ٌهدأ× ٌثور 

 انتقاما

 األبجر ٌركض

 الهراء

 أرسف

 تستباح

 عظٌم البطن

 ٌجري

 السخف

 أسٌر ببطء
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عمل عنترة على إثارة الصراعات بٌنه وبٌن عمارة بن زٌاد وأرادت عبس أن 



 وصمة

 الهوان

 أترابها

 

 أسخاهم

 

 الوهاب

 ٌحوي

 خاطره

 الجوى

 هزٌم

 عماٌة

 ذعر

 العجاج

 الشكٌمة

 الجموح

 ٌئن

 سنابك

 عار

 العزة× الذل 

 أصحابها )م"( ترب

أضنهم / × أكرمهم 

 أبخلهم

 كثٌر العطاٌا

 ٌضم

 فكره )ج( خواطره

 الحزن

 صوت الرعد

 شدة

 أمن× خوف وهلع 

 التراب

حدٌدة  فً فم الفرس 

 شكائم)ج( 

 السرٌع

 ٌتؤلم

 حوافر )م( سنبك

 الخبل

 هراوة

 ثكلتك

 أنكل

 ٌشمت

 البغً

 هلم

 صاغرا

 أرهف

 جاثٌا

 الصر

 

 معرة

 بإزائه

 شطري المنصل

 أقنً

 الطوى

 تستحل

 الجنون

 عصا

 فقدتك

 أنتقم

 ٌفرح بوقوع المصٌبة

 الظلم

 هٌا

 عزٌزا×  ذلٌبل

 أنصت

 جالسا على ركبتٌه

خٌط ٌوضع للدابة كً ال 

 ٌشربها ولدها

 عزة× مذلة 

 نحوه

 نصفً

 السٌف

 احفظً

 الجوع

 

 : ما الذي فعله عنترة عندما عاد ألرض الحلة ؟1س

ج/ لم ٌمر ٌوم منذ عودة عنترة ألرض الحلة إال وقد حدث قتاالً بٌنه وبٌن آل 

 عمارة بن زٌاد ، وقد أشعل نار البغضاء والشحناء مع آل عمارة. 
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: إلً أٌن خرج فرسان عبس؟ ولماذا لم ٌخرج عنترة معهم؟ وما حال عنترة 2س

 عندما رآهم ؟

ج/ خرج فرسان عبس تحت قٌادة الملك " زهٌر بن جذٌمة " متجهٌن إلً طٌئ  

لغزوها ، ولم ٌخرج عنترة ألنهم لم ٌعترفوا بنسبه لشداد ولكى ٌنتقم منهم وقد 

كان قلب عنترة ٌحترق لعدم مشاركته فً غزوهم ولكنه كان ٌقاوم ذلك الشعور 

 وأصّر علً البقاء . 

 قعود عن القتال ؟: لماذا أصّر عنترة علً ال3س

ج/ أصّر عنترة علً القعود عن القتال تشفٌاً فً قومه الذٌن رفضوا االعتراف  

 بحرٌته . 

 : لماذا لم ٌتمكن عنترة من رإٌة عبلة بعدما عاد إلً أرض الحلة ؟ 4س

ألنها ُضرب علٌها الحجاب منذ ِخطبتها لعمارة بن زٌاد ، وألن أباها وأخاها أمراها 

 المنزل بسبب أحادٌث الناس حول حب عنترة لها .  بعدم الخروج من

 : بما حّدث عنترة نفسه عندما جلس علً الربوة فً الوادي ؟5س

ج/كان مشغوالً بحدٌث نفسه عن عبلة وزواجها من عمارة بن زٌاد ، وهل كانت 

راضٌة عن زواجها ، وكان كلما تخٌلها مع ذلك الشاب عمارة شعر بلهٌب ٌمؤل 

 ٌُظلم فً عٌنٌه . قلبه وأن الضوء 

 : فً أي شًء فّكر عنترة ؟ ولماذا الم نفسه علً تفكٌره ؟6س

ج/ فّكر عنترة فً اختطاف عبلة من بٌوت عبس والفرار بها إلً حٌث ال ٌراهما 

ُجُر  ٌَ ٌُدخل الهم والحزن على قلبها ولكً ال  أحد ، ولكنه الم نفسه علً ذلك حتى ال 

ان ٌقنع بؤن ٌنظر من بعٌد إلً خبائها وبؤن علٌها المشقة فً حٌاتها . ولذلك ك

 ٌقول الشعر فٌها .

 : ما الذي سمعه عنترة أثناء جلوسه علً الربوة ؟ وما موقفه منه ؟ 7س 

ج/ سمع صٌحة عالٌة كؤنها هزٌم الرعد ورأي خٌبلً تقبل نحو دٌار " عبس " ثم 

ف لقلة عددهم خرج إلٌهم فرسان عبس الذٌن لم ٌتمكنوا من صّد هذا الهجوم العنٌ

. وما هً إال ساعة حتى كان العدو ٌحارب فرسان عبس وٌحطم  البٌوت . وكان 
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عنترة فً هذه اللحظة شدٌد االضطراب فكلما أراد النزول لقتال األعداء منعته 

 األََنَفة والكبرٌاء عن مساعدة قومن رفضوا حرٌته . 

 : ماذا فعل فرسان عبس لصد هجوم العدو ؟8س

ن عبس إلً الوادي للدفاع عن أهلهم ولكن لقلتهم فشلوا فً ج/ خرج فرسا 

هزٌمة جٌش" طٌئ " فتراجعوا إلً فم الوادي حتى تشتتوا ، وأصبحت المعركة 

 تدور بٌن البٌوت التً ٌدمرها فرسان " طٌئ " أثناء المعركة 

 : ما الذي فعله فرسان طٌئ بؤرض الحلة ؟9س

ببٌوت " عبس " وجمعوا األموال  ج/هجم فرسان " طٌئ " على الحلة فدمروا 

وسبوا النساء ألن ذلك أعلى انتصار للعرب فً المعارك ، ولم ٌصمد أمامهم 

فرسان عبس لقلتهم وعدم وجود إال العجائز والشٌوخ فً " عبس " فقد خرج 

 جٌش عبس لقتال " طًء " التً خدعتهم وهجمت على الحلة من طرٌق آخر. 

 شاهدته للمعركة ؟: ماذا تخٌل عنترة أثناء م10س

ج/ تخٌل أن المعركة اقتربت من بٌت عبلة وأنها أسٌرة فً ٌد أحد فرسان طٌئ ،  

فلم ٌستطٌع أن ٌتمالك نفسه ونزل عن  الربوة واتجه إلً فرسه وركب علٌه متجه 

 إلً المعركة . 

 : لماذا وقف عنترة ولم ٌتجه نحو المعركة ؟11س

ماً نحوه ، فلم ٌشؤ أن ٌنزل إال بعد أن ٌطلب ج/ وقف عنترة ألنه رأى أباه شداد قاد

 منه ذلك شداد نفسه .

 فما هما؟ 0:تحركت فً نفس عنترة عاطفتان 12س

عاطفة الفارس وهى الدفاع عن قومه ونصرتهم ، وعاطفة الحقد والكراهٌة 

 0والتشفً فً قومه الذٌن ظلموه وأصروا على أنه عبد 

 رّد علٌه عنترة ؟  : ما الذي طلبه شداد من عنترة ؟ وبمَ 13س

ج/ طلب شداد من عنترة أن ٌنصر قومه وٌنقذهم من العار ، فرّد علٌه بان العار  

أن ٌطلب الحر من العبد النصر ، فالحر هو الذي ٌنصر األحرار والعبٌد ولٌس 

 العكس. 
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 : بماذا وصف شداد الحرٌة ؟14س

ج/ وصفها بؤنها ال ُتهب ، إنما ٌنتزعها من أرادها ، فإن ُوهبت الحرٌة كانت  

كقطعة لحم تلقً لكلب جائع ، أما الحر فهو الذي ٌنتزعها وهذا هو الٌوم الذي 

  0ٌستطٌع عنترة انتزاع حرٌته

 : ماذا طلب عنترة من شداد ؟ وبماذا رّد علٌه شداد ؟15س

ج/ طلب منه أن ٌقول له ٌا بن شداد ولو مرة واحدة ، فرد علٌه شداد بؤن االسم  

ال ٌغنً عن الرجل إذا كان فً نفسه عبداً . ثم قال له إنك عنترة بن شداد ، والعبد 

 هو من ٌقول لك غٌر ذلك .     

 : ماذا فعل عنترة بعد ما نال حرٌته واسم أبٌة ؟ 16س

ا أبً وقاتل بجانبً , وأسرع للمٌدان ٌقاتل أعدائه وهو ج/ قال لوالده : الحق بً ٌ

 ٌنشد شعراً ٌزٌده حماساً لقتال عدوه .
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بعد نزول عنترة إلى المعركرة انقلبرت المروازٌن لصرالح عربس وحراول الطرائٌون أن 

ٌحٌطوا بعنترة فقتل فارسا ضخما منهم واستل درعه ولبسها فلم ٌثبت لره الفرسران 

حاولوا أن ٌحٌطوا به مرة أخرى فقترل عنتررة مرنهم الكثٌرر وتجمرع حولره بعرض ثم 

 فرسان عبس

بعد انتهاء المعركة ذهب عنترة إلى بٌت عبلة ٌسؤل عنها فعرف من أخته مروة أن 

األعدا خطفوا عبلة وفروا بهرا فطرار بفرسره ٌرٌرد الطرٌرق إلرى طرًء دون أن ٌفكرر 

 ماذا ٌصنع

فررً الطرٌررق سررمع صرروتا فررإذا امرررأة عجرروز فلمررا اقترررب وجرردها أخرراه شررٌبوب وقررد 

تخفى فً زي امرأة لٌصاحب عبلة لٌدل عنترة علٌها إذا طلبها وأخبره بؤنره ٌعررف 

مكان عبلرة عنرد بئرر  الربابٌرة والتقرى عنتررة بالفرسران الثبلثرة الرذٌن أسرروا عبلرة 

سرره عائرردا بعبلررة وركررب شررٌبوب فقتررل مررنهم واحرردا وفررر اآلخررران وركررب عنترررة فر

فرس الطائً القتٌل ووصلوا عبسا حٌث ٌمتزج فٌها فررح النتصرار بحرزن المصراب 

 وعندما عاد عنترة بعبلة خفت المصٌبة فلن ٌبق إال الفرحة الكاملة . 

 

 مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة

 ٌنافحوا

 كهول

 الكبلل

 إماء

 

 هجٌن

 ٌضربوا

 شٌوخ )م( كهل

 التعب

 حرائر× جواري ) م( أمة 

 من أبوٌن مختلفٌن األصل

 تنحدر

 ٌقدح

 المقفر

 ضجر

 هرائك

 تفري

 ولولة

 ٌطٌر

 العامر× الجدب 

 رضا× غضب  

 جدك× مزاحك 

 تطحن

 صراخ
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 تتهدى

 متسرببل

 همزه

 المرصوصة

 عطفوا

 أعنة

 ٌجندل

 أشتات

 دب

 همه

 البسا

 نخسه

 المتماسكة

 أحنوا / أداروا

 أزمة ) م( عنان

 ٌقتل

 متفرقٌن

 انحسر×انتشر 

 شغله )ج( همومه

 الفبلة

 

 هاٌردف

 عزموا

 عناء

 بكرة

 

 النفٌسة

 أعدو

 حوافره

 ردٌفة

 الصحراء )ج( الفلوات

 ٌركبها خلفه

 صمموا

 راحة× تعب / مشقة 

 عشٌة× الصباح الباكر 

 الثمٌنة

 أقف× أجري 

 أطراف )م( حافر

 راكبة خلفه

                                   

 : صور ما حدث لبٌوت عبس علً أٌدي فرسان " طًء " ؟ 1س

 لقد حطم الفرسان أعمدة البٌوت وقطعوا حبالها ، وبعثروا أثاثها .  -1

 وقد خرجت النساء لتحتمً بالصخور وجوانب الوادي .  -2

وقد انقسم الفرسان فمنهم من ٌجمع المال ومنهم من ٌطارد النساء لٌسبٌهن  -3 

 وذلك ألنه أكبر شرف عندهم . 

 : ماذا كان هّم عنترة األول عندما وصل إلً الشعب ؟2س

ج/ كان همه األول أن ٌري بٌوت مالك بن قراد وقد وجدها خالٌة محطمة مبعثرة  

 األثاث . 

 أعدائهم ؟  : صف حال فرسان عبس أمام3س

ج/ أوشك األعداء أن ٌقضوا علً كل من ٌقف أمرامهم ولرم ٌبرق مرن فرسران عربس 

إال قلة من كهول وشٌوخ القبٌلة ال ٌستطٌعون رّد األعرداء وكرانوا ٌحراولون الردفاع 

 عن أرضهم فً أماكن متفرقة ، 
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وقد ظهر علً خٌولهم التعب وأصبحوا عاجزٌن عن صد األعداء ولذلك كانوا 

 للفرار من وجه العدو .  مستعدٌن

 : ماذا فعل فرسان طئ عندما أحسوا بالنصر ؟4س

ج/ هدأ الفرسان عن القتال وأقبل بعضهم علً سلب أموال البٌوت ، وقد طارد  

البعض النساء لسبٌهن وذلك أن أعظم غنائم الحرب هً األسري والسباٌا من 

           النساء فهو أكبر فخر وزهو للفارس .                   

 : كٌف كان حال عنترة لحظة هجومه علً األعداء ؟5س 

ج/ هجم علٌهم كؤنه صخرة انحدرت من أعلً الجبل ، وقد كان ٌضرب بالسٌف  

حٌناً وٌطعن بالرمح حٌناً ، حتى تمكن من تشتٌتهم ، وكان حضور عنترة للمعركة 

 قد قذف فً قلوب األعداء  الرعب والخوف الشدٌد .   

 حال فرسان عبس عندما علموا بقدوم عنترة وسمعوا صٌحته ؟: ما  6س

دّب اآلمل فً نفوسهم وعاد من هرب منهم واتجهوا إلٌه وقد عادت إلٌهم  

 شجاعتهم فلم ٌستطع العدو أمامهم الثبات وفر من أمامهم . 

 : ماذا فعل عنترة بعدما شتت األعداء وتؤكد من هزٌمتهم ؟  7س

 أمر فرسان عبس بمطاردة ما بقً من األعداء .  -1

أسرع إلً وادي الجواء ٌبحث عن عبلة وٌنادي علً أهل " قراد " بؤسمائهم  -2

 حتى علم من أخته " مروة بنت شداد" أنهم أسروا عبلة . 

 : بماذا أحس عنترة عندما تؤكد من وقوع عبلة فً األسر ؟  8س

قال : لهم الوٌل منً ، وأسرع إلً الطرٌق ج/ شعر كؤن طعنة قد أصابت قلبه و

 المإدي لببلد "طئ" ٌقتفً أثر الفرسان الذٌن أسروها .  

 : من المرأة التً استغاثت بعنترة ؟ وما حكاٌتها ؟  9س

ج/ المرأة كانت شٌبوب ، حٌث تنكر فً ذي امرأة عجوز ووقف أمام فرسان 

 ه معهم . "طئ" عندما أسروا عبلة ، فظنوا أنه خادمتها فؤخذو

 : لماذا توقف عنترة أثناء بحثه عن عبلة ؟ وما الذي أثار عجبه ؟ 10س
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ج/ توقف عنترة عندما سمع صوت امرأة تستغٌث به ، ولٌس من عاداته أن ٌترك 

امرأة تستغٌث به ، ولو كان رجبلً لتركه وسار حٌث ٌرٌد ، فقد ظن بؤنها إحدي 

نساء عبس أو أنها سبٌة من قبٌلة أخرى وترٌد االستنجاد به ولكنه تعجب كثٌراً 

ا رجل وكانت فً النهاٌة أخاه منها عندما رأي طرٌقة جرٌها علً الرمال كؤنه

 شٌبوب.          

 : كٌف عرف عنترة مكان عبلة ؟ 11س

ج/ عندما أوقفه شٌبوب أخبره بحٌلته لكً ٌذهب مع عبلة وأخبره بمكان عبلة 

وأنها مع الفرسان عند ماء " الربابٌة " فاتجه إلٌها مع أخٌه شٌبوب " ، وقتل 

تهم الجراح ثم عاد بعبلة إلً القبٌلة التً أحد الفرسان ، وفّر اآلخران بعدما أصاب

امتزجت فٌها أفراح النصر بالحزن علً القتلى وبخاصة الحزن علً أسر عبلة ثم 

 تحولت إلً أفراح بعدما أنقذ عنترة عبلة 

 : ما أثر عودة عنترة بعبلة على عبس ؟ 12س

أٌاماً فً لم ٌبق فً الحلة إال الفرحة الشاملة باالنتصار وعودة عبلة وقضت عبس 

  0عٌد متصل إذ كانت نجاتها إحدى العجائب التً جرت المقادٌر بتدبٌرها 
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