
 

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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس حامد جمعة هجرس اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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الفعل الناسخ

اسمه
خبره
المبتدأ
الخبر
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مُز  الرَّ
بُ الُمناس  

ُل   :العموُد الثّاني:العموُد األوَّ

أصيب جسمه -1
مبهمةبتشنجات 

.َعْفو ي  بشكل –أ 

أصيب جسمه -2
مبهمةبتشنجات

شعور بعدم –ب 
الموافقة أو االستنكار

أصيب جسمه -3
همةمبتلقائيةبتشنجات 

.غير واضحة -ت 

.وتبتعد تتجنب -ث باستهجانونظرت -4
تتفادىبينما -5

الحيوانات مواجهته 
الَت تَقَلُّص العَضَ -ح 

.ّيٍ ب َشْكٍل الَ إ َراد  
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مُز  الرَّ
بُ الُمناس  

ُل   :العموُد الثّاني:العموُد األوَّ

دٍَّة َسَكَن بَْعدَ –أ اتًرافاستقبله استقباال -1 .ح 

ُجل  نََشاطُ فَتَّرَ -2 َمَطر  يَّأَ ل لْ َسَكَن َوتَهَ –ب الرَّ

خاٍل من الحرارة -ت ابُ السَّحَ فَتَّرَ -3
.والحماس 

ه وصار-ث لُهُ َمفَاص  فَتََرتْ -4 سكن حرُّ
.بين الحاّر والبارد

هواء الليل يصبح-5
فاتًرا البارد 

فَتْ الَنَْت َوَضعُ -ح 
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:               رتب أحداث الحكاية حسب ما جاءت في القصة 

. المكان الممنوع )    ( ◙

. تزحلق هدارة فوق الكثبان الرملية )    ( ◙

.صباحات مميزة تغمر كّل أفراد سرب النعام بسعادة خيالية )    ( ◙

. تُري اآلخرين رسم لنعامة راكضة على أحد الحجارة ماكو)    ( ◙

. المرور بالمكان الذي ضيّع فيه البشر طفلهم خطأ فادح )    ( ◙

. عثور هدارة على سوار مصنوع من معدن أصفر )    ( ◙
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:ما تحته خط يمثل ( كالذهب صفراءكانت الكثبان )◙

. المشبه ( أ ) 

. المشبه به ( ب)

. وجه الشبه ( ج ) 

" :باستهجان" معنى كلمة ( باستهجانونظرت إليه  )◙

.باستقباح ( ت.            ) باَست حسان ( ب .      ) باستعجاب ( أ ) 
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العالقة ( مثل هذا ولطيفًاناعًمالم يكن قد داس رمال ) ◙

:بين ما تحته خط تشبه العالقة بين 

. الفَناء والف ناء( أ ) 

. خائفًا مرتعبًا ( ب)

.مبتسًما عابًسا ( ج ) 
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( أالّ يزورانه ثانية أبًدا وماكوكان في الصحراء مكان قرر حوج ) ◙

:عليه اسم ماكوأطلقت 

. المكان الممنوع ( أ ) 

. المكان المفّضل ( ب)

.السراباتمكان ( ج ) 
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:المكان الممنوع هو ◙

.الذي سقط على أرضه هداره وحّوم فوقه النّسر( أ ) 

وربما الفهود , الذي تأتي إليه بنات آوى لتشرب ( ب)

. أيضا و األسود 

الذي وجد فيه طائرا النعام هدارة منذ أكثر من ( ج ) 

.عشر سنوات 

alManahj.com/ae
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أرادت أن تري اآلخرين شيئا ما فأبطأت ماكولكن ) ◙

:هذا الشيء هو ( خطاها

.عّش نعام قديم ( أ ) 

. رسم لنعامة راكضة على أحد الحجارة ( ب)

.سوار مصنوع من معدن أصفر( ج ) 
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عندما أمسك هدارة بيده السوار المصنوع ◙
:من معدن أصفر شعر بـ 

.خوف شديد يسرى في جسمه ( أ ) 

. دفٍء مبهم يتدفق منه إليه ( ب)

.حزن غامض سبب له رجفة في جسده ( ج ) 
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