
 

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                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/almanahj_bot                                  
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بها       يقوم كان التي اليومية العمال
الحواي  .  حسون

ونموها     حسون تجارة تطور
الولد    وإنجاب حسون زواج
وموتها    حسون مرضوالدة

للزقة      ابنه مع ذهابحسون
القديمة

مروجا       الزقة أحد في حسون ظهور
بضاعته
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لين 
الصوت
سمين 

طيبة  ورائحته
ومحبة   الكرم

الناسله 
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في       المريرة تجربته يتذكر كان لنه
من   الزواج

عمه   ابنة درية

أمه         ماتت حين معه ينسوقفتهم لم لنه
سنين   أربع قبل
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والترابط   البساطة
والتلحم  القوي

الروابط   ضعف
والتفكك

البسيطة   التجارة
والفقر

التجارة   كبر
والغنى
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شابا
أو  )  (     الماشية فيه تلعب ترتع مكان

الناس

يشددها /  يؤكدها
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إلى        مكان من تنقله كثرة على تدل
آخر

به      واهتمامه مظهره جمال على تدل
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بأمه     تعلقه علىشدة تدل

الجتماعية      العلقات تفكك على تدل
الناس  بين

لمه     الشديد حبه على تدل

البيت     فناء اتساع على تدل
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السكك     في الّسير أحب
المنة.

يستحّممن     حسوون كان
الشريعة.

. السدرة    تحتظل جلست
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ضعيفة

يصدر
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