
 

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 الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/7arabic3     

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

https://almanahj.com/ae/grade7                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق

حين طلبت أم هّدارة من 
راعي الجمال دولة أن يطلب 

العون من هللا
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هيا نبدأ قراءة
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أنشطة ما بعد
قراءة الفصل
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مز   الرَّ
ناس   ب  الم 

ل    :العمود  الثّاني:العمود  األوَّ

.شجرة ذات أغصان شائكة-أ الرجل إلى هللاتوسّل -1

اه–ب للعيانظَهر البئر -2 .دعاه بحرارةوترجَّ

.حّب شديد –ت أكاسيا أو خلف شجرة -3

.اشدَّ على فمه وأنفه نقابً -ث ملثًماكان وجه دولة -4

.وبدا للنّظر اتَّضح–ح بشغف كانت تستمع -5
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حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق

:               رتب أحداث الحكاية حسب ما جاءت في القصة 

. توقف  القافلة عند البئر لنصب الخيام )    ( ◙

. مقابلة فاطمة لدولة )    ( ◙

.«هدارة » رفض  فاطمة تصديق موت ابنها )    ( ◙

. سبب تقدير الناس لدولة )    ( ◙

. زوج فاطمة يطلب منها أن تكّف عن األمل والحزن )    ( ◙

فاطمة تتطلب من دولة أن يتوسل إلى هللا ليحفظ حياة )    ( ◙

alManahj.com/ae



حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق

: عند " دولة" التقت فاطمة براعي الجمال ◙

. الصخرة السوداء ( أ ) 

. بئر الماء ( ب)

. عّش النعام ( ج ) 

: قائل العبارة السابقة ( هللا رحمن رحيم قادر على كل شيء ) ◙

.زوج فاطمة ( ت.               ) دولة ( ب .         ) فاطمة ( أ ) 
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العالقة بين ما ( اآلخرينخلفاألمامكان جملها يتحرك ببطء إلى ) ◙
: تحته خط تشبه العالقة بين 

. الفَناء والف ناء( أ ) 

. خائفًا مرتعبًا ( ب)

. مبتسًما عابسًا  ( ج ) 

ما تحته خط يمثل ركن من ( كغطاء أسود فوق الصحراءالليلعندما هبط )◙

: أركان التشبيه هو 

.وجه الشبه ( ت.           ) المشبه به ( ب .         ) المشبه ( أ ) 
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العبارة التي تظهر موقف زوج فاطمة من العثور ◙ 

: على ابنهما هدارة  بعد دعاء دولة 

. عليك أن تكفي عن األمل ، عليك أن تكفي عن الحزن ( أ ) 

. ال يعرف زوجي وأفراد عائلتي أنني أتيت إليك ( ب)

.ايقولون إنه لن يفيد التوسل إلى هللا لكي يرّد لنا ولدن( ج ) 
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حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق

. ( هللا رحمن رحيم قادر على كل شيء ) ◙ 
: العبارة السابقة تدل على 

. قوة إيمان دولة ، وتوكله على هللا ( أ ) 

. شهرة دولة ، وحّب الناس له ( ب)

.غزارة علم دولة ، وجمال صوته ( ج ) 
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