مدرسة البيان السيد
االسم_______ :
القاضي البخيل
كريم جدا.
ف هذا القاضي على حدا ٍد
كان في قديم الزمان قاض ٍبخيلٌ ،وقد ّ
ٍ
تعر َ
ًوفطيرا.
وفي أحد األيام دعا الحداد صديقه إلى وليمة قدم فيها بطة ًمشوية ًومرقة
ً
يأتي في
شكر صديقَهُ وأقسم عليه بأن
فأك َل القاضي بنهم ٍ؟ ،وبعد أن انتهى
َ
َ
الطعام عن َد ُه.
اليوم ِالتالي ليتناو َل
َ
فانصرف عائدًا إلى
ت القاضي ولم يج ْدهُ،
ذهب الحدّا ُد في الموع ِد ال ُم َح َّد ِد إلى بي ِ
َ
َ
ُ
سترق
ووقف
ت صدي ِق ِه
بيت ِه .وبعد
شهر رج َع الحدّا ُد إلى بي ِ
َ
قرب نافذةِ المطبخ ِيِ
ٍ
َ
ًوفطيرا ؟ ،وسم َع
ت يقولونَ بأنَّ ُهم قد أعدُّوا بطة ًمشوية ًومرقة
السم َع ،فسم َع أه َل البي ِ
ً
القاضي يسأ ُل زوجتَهُ" :ماذا سنفع ُل لو جا َء الحدّا ُد وطرقَ بابَنا؟" فردت زوجتُهُ ":إذا
َ
السرير" .فر َح
تحت
والفطير
جا َء نخبّى ُء البطةَ في الخزان ِة والمرقة َفي الثالج ِة
َ
ِ
َ
ت"!
القاضي وقا َل لزوج ِت ِه" :أحسن ِ
جلس قا َل للقاضي":
الباب ودخل َ ،وعندما
وما هي إال لحظاتٌ حتى طرقَ الحدّا ُد
َ
َ
إليك اآلن َ ،صادفتني أفعى طويلة ٌجدًّا
سأقص ُعليك ما حص َل لي في طريقي َ
ًّ
بحجم ِالبط ِة التي في الخزان ِة ،وضربتُها فسا َل د ُمها مث َل المرق ِة التي في الثالج ِة،
السرير" .فخج َل القاضي من نف ِس ِه
تحت
الفطير الذي
و ُد ْستُ عليها حتى صارت مث َل
َ
ِ
ِ
الطعام الذي َخبّأه وأك َل هو وضيفُهُ.
وأخر َج
َ
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أسئلة فهم المقروء:
)(1لماذا دعا الحداد صديقه القاضي ؟
ليعرفه على زوجته.
أّ -
ب-ليتناول لطعام على مائدته.
ج-ألنه أراد من الحداد أن يصنع له شباكا.
د-ليحكم له بالعدل في قضيّته.
)(2كانت الوليمة التي قدّمها الحداد لصديقه القاضي عبارة عن :
أ -بطة مقلية ومرقة.
ب-بطة مشوية وفطير.
ج-بطة مشوية ومرقة وفطير.
د-بطة مشوية ومرقة.
)(3لماذا دعا القاضي صديقه الحداد إلى بيته؟
_____________________________________________
)(4ماذا فعل الحداد عندما ذهب إلى بيت القاضي ولم يجده؟
) )5كيف عرف الحداد ماذا طبخت زوجة القاضي ؟
قص الحداد قصته مع األفعى للقاضي ؟
) (6لماذا ّ
___________________________________
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صة الحداد؟
) (7ماذا فعل القاضي عندما سمع ق ّ
____________________________________________
عكس المفردات التالية:
( )8ما هو
َ
بخيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خبّأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتهى ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)  ( 9ضع عالمة( √ ) امام الفكرة الرئيسة للنص:
 1أكرم من أكرمك) ( 2البخل عادة سيئة) ( 3الذكاء غلب البخل ) () (10ما رأيك في كل من موقف كل من:-
-1القاضي ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-2الحداد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-3زوجة القاضي ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
عمال ممتعًا
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