
 

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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213 حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق

بضعة ماليين من الجراد
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إجابتك 
اقلب 

الشريحة 
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إعرابهاالكلمة

نام
حوج
قلقا
طوال
الليل
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جلس
اآلخرون

داخل
السيارة
ساكنين
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الطوارق رجال طوال القامة يرتدون مالبس 
زرقاء تركت آثار لونها على جلودهم التي 

تحولت إلى األزرق الفاتح، لذلك يدعون 
بالرجال الزرق ويرتدي هؤالء الرجال 

النقاب ، الرجال ال النساء هم الذين يرتدون 
النقاب  وال يعري الرجال وجوهم إال أمام 

.أقرب األقرباء
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عندما سرقوا معدات التصوير وبعض أجزاء 
السيارة الخاصة بالمصورين والمنتج الذين 

جاءوا للبحث عن هدارة ذلك الولد الذي 
عاش مع النعام مما اضطرهم للعودة خائبين 

.قبل أن يحققوا هدفهم



53حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق

الكارثة المالية التي أصابت المنتج 
.كانت فائدة لهدارة والنعام 
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قية تغلبوا عليه بكمية الماء القليلة المتب
في المستنقع ، وشرب حليب الغزالن 

التي جاءت إلى المستنقع الذي كان في 
.السابق بحيرة
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ل تنبّأ يا بط
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