
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/7arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                    

                  https://almanahj.com/ae/7arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade7                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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ة  قَْمَحةٌ فِي َحْجِم بَيْضَ 

قصة قصيرة

مُ مضموَن المادَّةِّ الَمْسموَعةِّ *  دَ, يَفهمُ الُمتَعَل ِّ باراتِّ الوارِّ نةِّ , ةِّ ِِّيهاو معاني بعض العِّ سائَِّل الُمَضمَّ .  و الر 

دًا العاَلقاتِّ بَْيَن أَجْ * مُ الَمادَّةَ الَمْسموَعةَ ُمَحد ِّ لُ الُمتَعَل ِّ ِِّ النَِّّ ِّ يَُحل ِّ الَمْطروَحةِّ , ازا ِِّ الً بَْيَن اآلرا .ُمفاضِّ

االستماع

نواتُج التَّعلُّمِّ 

: الد رس السادس



قَْمَحةٌ في َحْجِم بَْيَضة  

الا  ََ ثُمَّ أَ , اقرأ األسئِلَةَ اآلتِيَةَ قبَل االستِماعِ ِللنَّص ِ : أوَّ ِِ استِماِن ْ  نناا ي  أَثنا :ِِج

ا يَأتِ *  ِحيَحةَ ِلكل ِ سؤاٍل مم  :اختِر اإلِجابَةَ الصَّ
َِ هُوَ  ي خُ ال ذي يَتَوايَقُ َزمانُهُ و َزماُن الَمِل :الش 

ي خُ االبنُ . أ .الشَّ
ْ . ُْ ي خُ األَ .الشَّ
ي خُ العَِجوُز الَِجدُّ. ج .الشَّ

ُْ الذي أَن َكَر اقتِرايَهُ العَِجوُز الث اِلثُ  :هو, الذ ن
حِ . أ ُِ القَم  .ِشرا
.التَّعاُمِل بِالنُّقودِ . ْ
رى. ج حِ بِموادَّ أُخ  .  تبادُِل القم 
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اَق العَي نَي ِن يَتََكلَّمُ بُِوُضحٍ >>  :العَِجوزِ كانَت  َهِذهِ ِصفاتُ <<, و كاَن بَر 

.االبنِ . أ

ْ . ِْ .األ

.الِجد ِ . ج

ا يََر بُرًّ ا و أَو  ما :ي  َزَمِن الِجيلِ , كان القمحُ أكبَر َحِج 

ِل و الثَّان . أ .األوَّ

.الثَّان . ْ

.الثَّالثِ . ج

 ِْ ةِ أَنَّ التَّغ يَُّر قَد  لَِحَق  ُْ الِقصَّ :يَرى كاتِ

.األَيكارِ . أ

.الُمن تَِجاتِ . ْ

.  كُلُّ َمظاِهِر الَحياةِ . ج
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َك و اُزَمالئِّكَ : ثانيا ْع إجاباتَِّك َمَع ُمعَل ِّمِّ ْل َعالَمتََك ِي, راجِّ .الُمَربَّعْ و َسج ِّ

قَْمَحةٌ في َحْجِم بَْيَضة  



رى: ثالثا ةا أُخ  ئِلَِة التَّعاُونِ , استمع للنَّص ِ َمرَّ ْ  نِن األَس  ََ ثُمَّ أِِج . مَع َزِميِل

قَْمَحةٌ في َحْجِم بَْيَضة  

ا يَأْتي م  ُكل ِّ ُسؤاٍل مِّ :اختر اإلجابة الص حيحة لِّ
ُْ أنَّ *  :يرى الكاتِ

َْ وحدَها تحِمُل المعلوماِت كُلَّاا. أ ُ .الكُت
دة  . ْ .الِعل مَ لهُ مصادُر ُمتَعد ِ
ِد المعلوماتِ . ج ِْ ي  َرص  ُ .الذ اِكرةَ اإلنسانيَّةَ أيَضُل ِمَن الكُت

ِْ الت  بين أَي دينا>>: ي  ُِجملةِ ( الُمعمَّى)يُقَصدُ ْ*  ُ ىألنَّنا لم نعثر  ي  الكُت <<.نلى تفسيٍر لاذا الُمعمَّ
.األنمى. أ
.المِجاول. ْ
.الُمغَط ى. ج

؟لماذا اختلفت مواصفات القمح من زمٍن إلى آخر
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راعة ألن  التغيير لحق بكل مظاهر الحياة و منها الاز 



ح ذلَ ة؟ وض ِ .هل هناَ نالقة بين كالم العِجوز الِجد  و مغزى القص 

ورة الت  بدا نلياا المزارنون بشكل تنازل  ر الص  و ارسم صورة بالكلمات لحب ة , ارصد تطو 
.القمح الت  رايقت كل  صورة

ِ قبل الن قود؟ كيف كان الناس قديما يتعاملون بالبيع و الش را

َ استنتاِجاما نن الملَ .اذكر صفتين بارزتين يمكن

َ  و ُزمالئَ: رابعا .ناقش إِجاباتَ مع معل م
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ة  عندما أنكر الشيخ العجوازالتعامل / نعم هناك عالقة بين كالمه و مغازى القص 
بالنقود و اعتبره ذنبا

اق العينين يتكل م  الشيخ العجواز الجد يمشي على قدميه ال توكأ على هراوة و ال هراوتين و كان بر 
ا األب ِكان أقوى من االبن ينظر بعيني ن بوضوح ال يتلجلج و ِي عهده كانت حب ة القمح بحجم البيضة أم 
أكثر بريقا من عيني االبن و يعتمد ِي سيره على هراوة واحدة وكان أحسن سمعا من االبن و كانت 

ا و لكن ليس بحجم البيضة ا االبن ِكان ردًّا شاحب الل ون ل. القمحة ِي عهده أكبر حجما و أكثر بُرًّ م تُبق أم 
أ على هراوتين و ع ينين األي ام من هيكله البالي سوى جلد ُمجع د على عظم دقيق ُمْنَحنِّيَ الَظهرِّ يتوك 
َمم و ال ينطق إال  بِّمَ  ٍِ من الص  شق ة وِي ضعيفتين ِيهما بصيِّ ضئيل من نور اإلبصار و ُمصابًا بشي

.   عهده كان القمح صغير الُجْرمِّ كقمح هذه األيام 

.كان كل واحد يازرع الحنطة و يبادل على الحاجيات األخرى بالقمح الازائد عن حاجته

عي ة/ يهتم  بالبحث العلمي  يهتم  بشؤون الر 


