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قبل أيام من العيد ذھب عمر وھو رب عائلة متوسط الدخل إلى السوق قصد شراء أضحية العيـــــــــد
و بعدما اختار األضحية ،و دفع ثمنـھا التقى بأحد أصدقائه و طلب منه ان يأخـذ األضحية الى منزله ألنـــه
كان مشغوال.
الصديق لم يكن متأكدا من موقع المنزل بالضبط فأخطأ و أخذ األضحية الى جيران صديقه عمر
وأعطاھم اياھا قائال ھذه األضحية لكم دون ان يذكر ممن ھي.
الجيران فقراء ال يملكون المال لشراء األضحية كاألغنياء ،فرحوا فرحة عظيمة عندما رأوا الخروف و
ظنّوا أنھا من احد المحسنين الى درجة ان زوجة عمر انتبھت لھم من شدة الفرحة و تساءلت في نفسھا من
اين لھم بالمال لشراء الكبش؟
عندما عاد الى المنزل توقع ان يجد اوالده فرحين بالكبش لكن كل شيء كان عاديا.دخل المنزل و سأل
زوجته فر ّدت عليه ان ال أحد اتى باألضحية و تذكرت جيرانھا و قالت له اعتقد ّ
ان صديقك اخطأ
و أخذ األضحية لجيراننا فاذھب و آت بھا .فرد عليھا ان ﷲ قد كتبھا لھم و ال يحق لنا ان نسلب فرحة
األوالد الفقراء وقرر ان يذھب لشراء أضحية أخرى ,عندما عاد إلى السوق وجد أحد
البائعين يحط رحله فذھب اليه و قال في نفسه سأكون اول المشترين عليه عسى ان يساعدني في الثمن
فعندما وصل عنده تصوروا ماذا قال له البائع؟ قال له" :في الطريق وقع لي حادث و نجوت انا وماشيتي
بأعجوبة و نذرت نذرا أنّني سأدع أول زبون يختار أفضل أضحية و يأخذھا بدون ان يدفع شيء،ففرح عمر
كثيرا و عرف أنّه رزق من حيث لم يحتسب.
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األسئلــة :
البناء الفكري :
 -1ضع عنوانا مناسبا للنص 1ن
ي عيد يتحدث صاحب النص ؟ما دليلك على ذلك ؟  1.5ن
 -2عن أ ّ
 -3ماذا تستنتج من ھذه القصة ؟1ن
 -4اشرح مايلي  :رب العائلة  -المحسنين – نسلب – 3ن
البناء اللغوي و الفني للنص:
 -1أكمل ھذا الجدول اعتمادا على النص 2.5:ن
مفعوال مطلقا
مفعوال ألجله
نائب فاعل
مفعوال به

 -2أعرب ما تحته خط في النص1ن
 -3لماذا كتبنا التاء بھذا الشكل فيما يلي  :قضاة  -بيوت – مدرسة – ليت 2ن
 -4ھات طباقا من النّص
الوضعية االدماجية :
 عيد الفطر مناسبة دينية يفرح لھا الكبار و الصغارفي ثمانية أسطر صف لنا كيف تعيش أنت و أھلك ھذه المناسبة السعيدة.مستعمال المفعول ألجله و
الطباق.
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