
                                        الصف الخامس  

  قراءة النّص فهًما وتَحليًال 

يَقتاُت ِمْن َعَرِق َجبينِه فَيَْزَرُع و ُمْدقِعٍ  رٍ قْ في فَ  عيشُ يَ  كينٌ سْ في إحدى القرى النائية كان بستانّي مِ  - ١    
له. غيَر أّن َعَملَهُ َوُجْهَده لَْم يَنفعاهُ في َدْرِء َمَرٍض ُعضاٍل أصاب ابنَهُ الَوحيد َوَجعَلَهُ  َحْقلَهُ بِما تَيَّسرَ 

  طريح الفراش يُصاِرُع الَموَت.

 زاتِ جِ عْ المُ  حُ رِ تَ جْ يَ  طبيبٌ  مِ ى الحاكِ دَ لَ  كانَ : ور اإللهيّ لََمعَْت كالنُ  ةٌ رَ كْ فِ  ستانيّ البُ  في بالٍ  تْ رَ طَ خَ  - ٢    
قصَدهُ من   .المسكينَ  هبنَ ا جَ عالِ كي يُ  الخاصّ  هُ  طبيبَ لَ رسِ يُ  على حاله فَ عطفُ يَ  لعلّهُ  يهِ إلَ على الذهاب ِ مَ زَ عَ فَ 

 هُ مَّ ستانّي هَ . شكا البُ هِ تِ يارَ زِ  نْ مِ  ةَ الغايَ  رفَ غيِر أن يضرَب له موعًدا. استقبلَه الحاكم بالترحاب بعدما عَ 
  ذٍ ئِ دَ نْ عِ  رَ مَ ريض. أَ المَ  هِ طفلِ الوالِد الَمْغلوِب على أمره وه إلى مأساة حِ وارِ جَ  لّ الذي أصغى بكُ  مَ إلى الحاكَ 
  حتّى يَْبَرأَ من دائِِه.وال يُباِرَحهُ  ريضَ المَ  هُ ابنَ  مَ الزِ يَْقِصَد بَيَت الفالح ويُ  طبيبَهُ بأنْ 

 لِ ضْ فَ ه. وبِ يلِ لَ  سوادَ وَ  هِ هارِ نَ  ياضَ بَ  ريضَ المَ  الطفلَ  حُ بارِ ح ال يُ الفالّ  وًعا في مْنِزلأسب بيبُ الطَ  أقامَ  - ٣    
 . أراد أنْ  هِ بابنِ  ةَ الوالد للطبيب عنايتَه الفائقَ  رَ كَ . شَ هُ ونشاطَ  هُ عافيتَ  لَ الطفْ  استعادَ  هِ رِ هَ سَ الطبيب وَ  ةِ نايَ عِ 

  للطبيب أتعابَه. لكنَّ الطبيَب َرفََض أْن يتقاضى أجًرا. عَ يدفَ 

وبعد َرحيل الطبيب َصّمَم البستانّي على أن يَزوَر الحاِكَم مَع ابنِه كي يُعبّر له َعِن امتنانِِه. في هذه  - ٤  
األثناء أعطى البُستاُن الفالَح "رأًسا" من البندورة كان من الضخامة بحيُث أدهش جميَع ُسّكاِن القرية. 

كري وعرفاني ما أقّدمه للحاكم تعبيًرا عن شُ  قال الرجل في قرارة نفسه: " أنا فقير الحال ، وليَس لدي
 "رأس" البندورة قيرُ البستانّي الفَ  لَ مَ عالً حَ فِ ي له". وَ نّ مِ  ةً مَ دِ قْ تَ  نْ كُ يَ لْ البندورة هذا وَ  "رأَس"نَّ لَ مِ ميله.فَْألحْ جَ بِ 

  ثُّم أعطاه ليرتَين ذهبيّتين. نى على ُجهوده، أثْ الكريمة وَ  ةَ تَ فْ هذه اللَ  هُ لَ   رَ كَ الذي شَ  مِ الحاكِ  ةِ إلى دارَ 

 ةِ كايَ حِ بِ  مَ لِ ا عَ مّ لقرية نَْفِسها. كان غنيا إلى حّد ما لكنه بَخيٌل جدا. لَ اان ثّمة فالٌّح آَخُر من فالحي كو - ٥
هبيّتين  ذَ  ينِ ليرتَ  حالفّال  ذلكَ  حَ نَ مَ  رافي. إنخِ  لَ مَ إلى سيّدنا أجْ  قّدمَ أ نْ نًا أه: "ٍأْفعَُل َحسَ سِ فْ في نَ  قالَ  هِ ميلِ زَ 
  .طاهُ مقابَِل خروفيعما أ افَ  يُعطيني أضعوفَ سَ "رأس" بندورة فَ  لَ قابِ مُ 

يَْقبَلَهُ  يًا إيّاهُ أنْ راجِ  مِ الحاكِ  يتِ إلى بَ  هُ قادَ وَ  هِ وفِ رُ الً َحوَل ُعنُِق خَ بْ حَ  عَ ضَ وَ وهكذا كان، فقام الرجُل وَ  - ٦
  .هُ نْ مِ  يّةً دِ هَ 

  أنْ  كانَ هذه الهديّة. فَ  هُ يُقّدَم لَ  على أنْ  خيلَ البَ  حَ الحال، السبَب الّذي َحَمَل الفّال ، في كَ رَ دْ لكّن هذا أَ  - ٧
  ِم الكاذب.رَ زا مْن هذا الكَ ئِ َضها ُمشمَ رفَ 

تكريمي بَيَد أن الفالَح أخذَ يتوّسل إليِه بإال يَرفَُض هذا التَكريَم. فَقاَل لَهُ الحاِكُم: "ما ُدْمَت ُمِصرا على  - ٨
فأنا أقبُل َهِديّتَك، َوَحْيُث إنّني ال أُريُد أْن أكوَن أقّل َكَرًما ِمْنَك فسأعطيَك بالُمقابل شيئًا كلّفَني أربَعَةَ 

  أضعاِف ثََمِن خروفك. قال هذا وقّدم للبخيل "رأس" البندورة الَضْخَم الّذي ال يَْجَهُل هذا األخيُر حكايتَهُ.

  "كريستوف شميد" 

  تاب "حكاية ومغًزى"، بتصّرفمن ك      

  

   



  المفردات:

 ءُ رْ دَ  –تيّسر له: تسّهل له، أْمَكنَه، بما استطاع  –يَْقتاُت: يأكل  –فَْقٌر ُمْدقِع: فقر شديد   - نائية: بعيدة 
 مُ قاوِ يُصارع الموت: يُ  –عالجتُه مرض عضال: مرض تَصعُب مُ  –وتَجنّبُه المرض: إبعاد المرض 

يالزم وال يبارح  –جوارحه: سمع بكل اهتمام  أصغى بكلّ  –زات: يقوم بها جِ عْ المُ  حُ رِ تَ جْ يَ  – وتَ المَ 
   مشمئزا: قَارفًا، غاضبًا. –أثنى على جهوده: هنّأه وشّجعه  – : يبقى قربَه ومعه لالهتمام بمرضهالطفل

  

  في فهم النّص وتحليله - أ

 رح كلمة "بتصّرف".اش - ١

  ؟النصّ  نَ مِ  ةُ صَ لَ خْ تَ سْ المُ  ما العبرةُ  - ٢

  ؟هِ أتعابِ  ُمقابِلَ  رٍ إلى أن يرفَض تقاضَي أجْ في رأيك، ما السببان اللذان دفعا الطبيب  - ٣

  الحاكم الصالح. (ال تتعّدينَّ اإلجابةُ األربعة أسطر).  ميزاتِ ، حّددْ النصّ  نَ انطالقًا مِ  - ٤

  ه.وظيفتَ  أركانَه واشرحْ  ّددْ شبيًها. حَ الفقرة الثانية تَ  منَ  استخرجْ - ٥

  . حّدْده واشرح وظيفته.في الفقرة الثالثة طباقٌ  - ٦

  (الفقرتان الثانية والثالثة) ورد فعل " ال يبارح" مّرتين في النّص. ما الغايةُ من هذا التكرار؟ - ٧

  :رة اآلتيةرار العبا ألّْف على غِ - ٨

  .لُ دْ العَ  لما سادَ  رعيّته على مصلحة مُ الدائِ  هُ رُ هَ سَ األبوّي وَ  مِ الحاكِ  لوال َعطفُ 

  ل...................................   هِ شعبِ  رِ هْ مادي في قَ تَ المُ  هُ لوال غباُء الحاكم وظلمُ 

 دا. اشرحْ وعِ يُحّدَد له مَ  أي من غير أنْ  يضِرَب لهُ موعًدا" ير أنْ من غَ  مَ الحاك دَ صَ عبارة " قَ  في النصّ - ٩
  معنى فعل ضرب في العبارات اآلتية:

  ضرب الكّشافة خيمة تحميِهِم ِمَن المطر :............ 

  َضرَب الكشافةُ نارا وتَحلّقوا حولها: .............. 

  ضَربَِت السفينةُ في البحر: ............. 

  َضَربَِت العاصفةُ العاتيةُ القرية:.....

  ضرَب الحديَد وهو ساخن: ...... 

  لشْمُس في السماء:....... ضربِت ا

  ضرب الظالُم: ........ 

  



  لقواعدافي  - ب

وكان ثّمة فالٌّح آَخُر من فالحي القرية لماذا ُحِذفت النون من آخر كلمة فالحين في العبارة اآلتية: - ١٠
  نَْفِسها.

  اإلعراب.استخرج من النّص ثالَث عبارات تتضّمن مضافًا ومضافًا إليه وحّدد َمحّل المضاف في - ١١

  استخرج من النّص ثالث عبارات تتضّمن منعوتا ونعته وحّدد َمحّل الَمنعوت في اإلعراب.- ١٢

  في جمع المذّكر السالم المنصوب. عبارة يكون فيها المضافُ  ألّفْ - ٣١

  .في المثنّى المرفوع فيها الُمضافُ  كونُ يَ أخرى  عبارةً  ألّفْ - ٤١
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َن    ْ َ ُ ال ْ َ ِ ال َ َصََغ ِ ِح اِل الَعَل َاًما إلْن ُع اْحِ َ َقَف ال اَفِة َفَ ّ َ َ قائُ ال ، َصفَّ ِنها األْرجَاِنيِّ ْ ِبَل
 . انيِّ َّ اللْ َ  ُث َ ثاِنًَة،  َصفَّ ُ كُة إلى ال َ َ ، َواْسُ َفَعاَدِت ال ِفيِّ ْ َ ِ ال اَفُة َّ ّ ََّع ال َ َُّة َوَت ِ َ ِ اُل ال ِ األع ِنَف ْ
 َ ًا ِم َُ َق اِر ال َفةَ أال َ اِت ال ُدوَن الِ ْ ِة َ َ   .جِّ
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٢ ِْ ه _ اْسَ اف إل ُ َع ال ْ َن اَف إَلْه َواْذُك ُ اَف وال ُ ِ ال اب َِع ال ْق َ َ ال   . ْج ِم

اف ه  ال اف إل   ال
  
  
  
  
اإلضافةِ  َعِّفِ _ ٣  ِ َسْ َ َقْ عَة َبْ ض ْ َ ََة ال ِ اَء الَ ْ  األْس   :  اْضُ
ُ ( ُأّمانِ _  ِ َ َقْ  َتْف ِة.) ............................. ِب َ ِع ِل اال َ   ِ أْف

ِة. َ َ ْ َ اٍم ) ........................... قاَعَة ال   _ دَخَل ( ُم
اِء._  َم على األع   َتَّأَس ( قائٌ ) ............................ الُه



  
َِع اآلتي:_ ٤ ْق َ اِت في ال ِل ْ أواِخَ ال    ُأْضُ

افة و  َّ َ لة.اَصِع َتَجَّل ال ق اس ال ا األك َّارة العالي وَدْحَج َ َْه ال ان ِمْه إلى  ان َ   ْث
٥ _ :ٌّ َُه خ    أَعِْب ما ُوِضَع ت

وال  ْ َ َم َ ِ َح َ َق ْ ِ  الِف َفْ َلُ  الَل َ الَ َ ِة األوالِد. أْح اع  .الالِزمةَ  َضهُ اأْغ ل
 ِ َ اُب  َم ااَألّاُم، َواَألص َّ ا غاب َ ل َ ِِهْ  َِقيَ لَ   في ُقل
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