
 

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/7                   

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

https://almanahj.com/ae/7     

* 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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 السابع للصف الختامي االختبار على تدريب
نْ  خارًجا َهّداَرةُ   َزَحفَ  الفَْجر   قُبَْيلَ  كَ  ماكو. َجناَحيْ  تَْحتَ  َمأْواهُ  م    تََحرَّ
نْ  يوق َظها ال َحتَّى ب َحذَر   ها. م  َ  قَدْ  كانَ  نَْوم  ّكينَ  القماش   ق ْطعَةَ  َخبَّأ  والّس 
. َخْلفَ  ْنَدما َحَجر  ما، في مازاال أَنَُّهما  َهّداَرةُ  َرأَى ع   سَ تَنَفَّ  مكانَْيه 

عداَء.  الصُّ

؟ اْستعمالُ  يَت مُّ  َكْيفَ  تَساَءلَ  كين   السكين   قَْبَضة   َمْلَمسُ  كانَ  ولماذا؟ الّس 
ه . في ُمريًحا ناعًما ه   فوقَ  السّكين   َحدَّ  َجرَّ  يَد  راع   أَلَم   َصْرخةَ  أْطلقَ   ثمَّ  ذ 
تَة   . في صام   فوقَ  القماش    قطعةَ  وَوضعَ  بعيًدا، السكينَ  َرمى الهواء 
 الُجرح .

َعتْ  ب َصْرَخت ه   ماكو أََحسَّتْ  .  في إليه   وُهر   الحال 

 حدَث؟ الذي ما ولدي، ولدي،-

راَعهُ  َهّدارة مدَّ  . قطعةَ  وأَزاحَ  نحَوها ذ   َمْرعوبَةً   كانَتْ  القماش 
بَةً    قََدَمْيها. بإحدى ورفََستْها السكين   نحوَ  ساَرتْ  معًا. آن   في وغاض 
َمةً  بعيًدا السكينُ  طاَرت   عًا قَْوًسا طريق ها في راس  .  في واس   الهواء 

، هذه عن بعيًدا تَْبقى أنْ  علَْيكَ -  لَهُ. قالتْ  األشياء 

ُدك  -  األمر   عن   ليسألَها المناسبُ  الوقتُ  ب أَنَّهُ  وفَكَّرَ  َهّداَرةُ   قالَ  بذل َك، أَع 
ْهن ه    في يدورُ  الذي ، ُمْنذُ  ذ  َحة  ثَتْهُ  عندما  البار  . عن َزةُ العَنْ  حدَّ  البََشر 

 أّمي؟ يا اإلنسانُ  هو ما -

 تأكُل. راَحتْ  ثمَّ  فَْجأَةً  اْستَداَرتْ  ماكو، قالَتْ  أَْدري، لَْستُ 

  أنَّ  ما، حدًّا اْجتازَ  ب أَنَّهُ  أََحسَّ  َوْحَدهُ، ب ها  قامَ  التي األَخيرة   َجْولَت ه   بعدَ 
ندم تغيََّر. ما َشْيئًا قُ  يَُكنْ  لَمْ  َصغيًرا كان اع  ْربَ  يُفار    اآلن أما  أبًدا. الّس 
  على تََمدَّدَ  أَْطَوَل.  ب َجْوالت   وحيًدا الق يام   إلى يَْدفَعُهُ  ما هناكَ  صارَ  فَقَدْ 

ْمل   لَ  الرَّ . في  ب َجْوالت ها تَقومُ   كانَتْ  التي الغيومَ  وتأمَّ  السَّماء 

راع   في الُجرحُ  ُشف يَ  ، ب قطعَة   احتفظَ  ذلك رغمَ  َهّداَرةَ. ذ   القماش 
.  َحْولَ  يربُطها كانَ  ما وغالبًا ه    فقدْ  لماكو يَروقُ  ذلك يَُكنْ  لمْ  َخْصر 



 
يَ  أنْ  تريُدهُ  كانَتْ   يَتَشاَجران   أَْحيانًا كانا تلَك. القماش   ق ْطعَةَ  يرم 

 بها. االْحت فاظ   على أََصرّ  َهّداَرةَ  لكنَّ  ب َسبَب ها،

نَ   ًداَعدَ  َجْوالت ه   إحَدى في  َهّداَرةُ  َوَجدَ  .  الَكبير   الب ّطيخ   م    أكلَ  الَحْجم 
ْنها  واحدةً   إلى وحملَهُ  البّ ّطيخ   منَ  تَبَقّى ما قََطفَ  ثمَّ  بالَشبَع . وأََحسَّ  م 
ْرب   . ق ْطعَة   في الّس  يَةً  َهّداَرةَ  منحَ  البطيخ   إيجادُ  القماش    قالَ  جديدةً. ُحّر 
دُ  إنَّهُ  يوًما ْرب   عن    َسيبتَع  ، بطيخ   عن ابَْحثً  الّس   يْضَطرُّ  وقدْ  جديد 

 هناك.  ليال   عّدة   أو اللَّْيل   لقضاء  

  جعلَهُ  عديدةً. أياًما الغياب   على يعزمُ  وكانَ  الَمكاَن، َهّداَرةُ  غادرَ 
 وعندما ليرقَص. عديَدة   مّرات   السَّْير   عن   يَتَوقَّفُ  بالحريّة   الشُّعورُ 
ذْ  إلى ظهَرهُ  أَْسَندَ  بالتّعب ، شعرَ  .  في واْستغرقَ  شجرة    ع  ج   النَّوم 

، عندَ  رآها التي العنزةُ  أَتَتْهُ  يام   أشياءَ  وعنْ  األيدي  عن   وحّدثَتْهُ  الخ 
ه   منْ  اْستيقظَ  حالَما لكنْ  أخرى،  كما األحالم   صورُ  عنهُ  سالَتْ  نوم 
. في تجري التي المفاجئة   األنهار   في  المياهُ  تسيلُ    أنْ  حاولَ  الصحراء 
. منَ  بشيء   عنَدها أحسَّ  يعوَد، أنْ  رفضَ  لكنَّهُ  لمَ الح يستعيدَ   الحزن 

ة   بأمور   العنزةُ  أخبرتْهُ  فقد .  أثناء   في هامَّ  الحلم 

، إلى بالشوق   وأحسَّ  اْختفتْ  قد   كانَتْ  بالحّرية   الشعور   فرَحةُ  ْرب ه   س 
  ابعَ ت السبب   لهذا  ا.أيّامً  سيدومُ   غيابَهُ  أنَّ  للجميع    قال أن سبقَ  لكنَّهُ 

 البطيخ . منَ  المزيدَ  إليهم يحضرَ  بأنْ  َوَعَدُهمْ  إنّهُ  ثم مسيَرتَهُ،

. في ينتصبُ  ضخًما َجباًَل  َهّداَرةُ  رأى التّالي  اليوم   في  في كانَ  األفق 
قَ  ُمْعت َمة .  فتحة   الجبل   أعلى   ورأى ب نظرات ه   الجبليَّ  الجدارَ  َهّداَرةُ  لَح 
. من مزيًدا  أحدَ  صاعًدا يتسلَّقُ  بدأَ  واإلعجاب ، ول  بالفض شعرَ  الفتحات 
، الشديدة   الجبل   جوان ب   . الفتحة   إلى وصلَ  حتى االْنحدار   المعتمة 

 عندَ  ابتسمَ  حمراُء. رسوم   جدرانَها غطَّتْ  غرفةً  الداخل   في وجدَ 
 



 
. رسوًما كانت ألنَّها  رؤيت ها   التي الرسومَ  تشب هُ  كانت لنعامات 

، لىع صغير   بعود   يرسُمها . أجملَ  كانت الرسومَ  هذه لكنَّ  الرمل    بكثير 
 يتأّملُها. النعامات   لوحة   أمامَ  طوياًل  وقفَ 

. لها لمخلوقات   ُصَوًرا أخرى مغاَرة   في وجد  هذه بعضُ  كانَ  ساقان 
، كبيرَ  اآلخرُ  وبعُضها الحجم   صغيرَ  المخلوقات     يحملونَ   وكانوا الحجم 

هم أمامَ  مستديَرةً  أشياءَ    يفعلونَه. كانوا الذي ما فجأةً  أدركَ  .أجسام 
 أحيانًا. هوَ  يرقصُ  كما يرقصونَ  كانوا

. في يتحركُ  بدأَ  ما شيء     أنْ  دونَ  داخلَه تتحركُ  تخيالت   كانت أعماق ه 
. سطح   إلى تصلَ  ه   رأى أنْ  له سبقَ  بأنَّه يقين   على كانَ  لكنَّهُ  إدراك 

، تفتقرُ  ساقَْين   ذاتَ  مخلوقات     هذه. تفعلُ  كما ترقصُ  آهار لألجنَحة 
 وأيَن؟ تُرى؟ يا رآها متى لكنْ 

.  يحسُّ  وهو التَّسلُّق   في استمرَّ   دخلتْ  غبيَّة   أفكار   من لها يا باالرتباك 
  هي الّساب ق   في ترقصُ  رآها التي الساقَْين   ذواتُ  المخلوقاتُ  رأَسهُ.
سومَ  في الموجوَدة   المخلوقات   سيقانَ  لكنَّ  وحْسُب. النَّعام   طيورُ    ال الرُّ
 هو.  سيقانَهُ  تشبهُ  بلْ  النعام   سيقانَ  تشب هُ 

يَّة   حافَّة   على تواَزنَ  راب   مليئًا صخر  . باالْضط   إلى ينظرْ  لمْ  والقَلَق 
، يُصابَ  ال حتّى أسفلَ   مغارة   فتحة   إلى وصلَ  حتى تسلَّقَ  بالدُّوار 
نم   ساكنًا هناكَ  وقفَ  أخرى، . فاغرَ  كالصَّ نَة   أيد   طبعاتُ  تْ غطَّ  الفم    ملوَّ
. جداًرا  صغيرة . أليد    وأُخرى كبيرة   أليد   طبعات   هناكَ  كانت بأْكَمل ه 
لَ    ببطء   الجدار   على المطبوعة   الرسوم   منَ  اقتَربَ  ثمَّ  يدْيه   هّدارةُ  تأمَّ

.   يدهُ  وجدَ  أن إلى الجداَر، يتلمَّسُ  وأخذَ  اليمنى  يدهُ  رفعَ  وبحذر 
  عجيبًا دفئًا كأنَّ  أحسَّ  تماًما. يده   بحجم   ليد   أحمرَ  رسم   فوقَ  مضغوَطةً 

.  لفترة   مسحوًرا وقفَ  نحَوهُ. الحمراء   اليد   من تدفَّقَ   طويلة 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


