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 السند

 معه الفرح والسرور ل�ل مسلم ع�� وجه األرض أيا 
ً
 حامال

ً
 بطلعته كما ُيقبل الر(يع الطلُق يختاُل ضاح�ا

ً
      أقبل العيد إقباال مز0وا

رنا اKLالق جل DE ُعاله باملسكGن والفقDE FG تلك الليلة بالذات فأمرنا حبي;نا املصطفى -ص�� هللا عليه 
َّ

Qان حاله، السيما وقد ذك

وسلم- بإخراج زQاة الفطر رغبة DE مواساة الفقراء من جWة، وتطFGWا لصيامنا من الرفث والفسوق من جWة أخرى، ففي اSLديث 

 
ً
الذي أخرجه البخاري عن عبد h بن عمر رefg هللا عcdما قال: (فرض رسول هللا ص�� هللا عليه وسلم زQاة الفطر من رمضان صاعا

ؤدى قبل خروج الناس 
ُ
 من شعFG: ع�� العبد واSLر، والذكر واألنop ، والصغFG والكبFG من املسلمGن، وأمر cmا أن ت

ً
من تمر، أو صاعا

إ�s الصالة)

 كما xغow الشعراء بالعيد ومن بيcdم  ابن املعtu الذي قال 

ـرِ  ِ
ّ

Sاب وَ(ك ُد ع�� الّ~ِ
ْ
 فاغ

َ
ـه        فـاآلن

ُ
ـٍر قـد أضاء 0ـالل

ْ
 بِفط

ً
 أ0ـال

َبـرِ 
ْ
ـُه حمـولـة من َعن

ْ
ــة      قـد أثقلت  وانظـْر إليـه كزورٍق من ِفضَّ

معيريف  ةنجم ة:يب األستاذرتجمع وت                                                                            
 ن6البناءالفكري: 

 ؟للسند0ات عنوانا مناسبا  )1

 ؟بم شبه ال�اتب إقبال العيد )2

 )أوجب- ملعصيةاالتالية؟ (معا�ي ال�لمات ابحث عن )3

 ؟ما مقدار زQاة الفطر حسب اSLديث الشر�ف )4

 :ewن2البناء الف 

ا بد�عيا السنداستخرج من .1
ً
 و(Gن نوعه؟ معنو�ا  محسن

 ؟حرف الروي  للب�تGن الواردين DE السند حدد.2

 ن4: البناء اللغوي 

 DE السند؟ أعرب ما فوق اKLط.1

 .استخرج من السند .2

 مفعول ألجله مفعول مطلق مفعول به 

   

 ن8الوضعية اإلدماجية: 

رنا �شFuي  ك;ش العيد ، قاطعته قائال  :  و0ل جا oاستعد لتذ0ب م�D غدا ح�السياق:  قبل عيد األض�� بيومGن قال لك والدك 

 ؟وكيف �ساعده  ؟الفقFG س�شFuي 

 البذل محمودو طاف ال;شFG بنا مذ أقبل العيد       فال;شر مرتقب                                                        السند: 

ُه   وQل غew 0َزَّ
ً
ا�Lوديا عيد Qل فقFG 0َزَّ راحته       شوقا  

. أثره ع�� الناس مب�نا عيد األض��  ف�cا  تصف أسطر أكتب فقرة ال تتجاوز عشرة : تعليمةال  

 

                                                                                         
العربيةفي مادة اللغة  الثالثالفرض األول للثالثي                                                                                   
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