
 

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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حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق

األفعى الّسامة
alManahj.com/ae



: نواتج التعلم 

- .يعرف المتعلم تقنيات السرد والوصف والحوار -
- إلى عناصره الفنية موضحة( مسرحية –قصة قصيرة –رواية ) يحلل المتعلم نصا نثريا -

.فكرته كاتبا تلخيصا عنه 
- حا يحدد المتعلم الخصائص الفنية التي تميز الرواية من القصة القصيرة والمسرحية  موض-

.ما يتميز به كل نوع 
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هيا نبدأ قراءة

حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق

الفصل
ص 26
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أنشطة ما بعد
قراءة الفصل

حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق

كتاب التدريبات ص   18
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إعرابهاالكلمة

نظرها

نسر  

دائًما
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حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق

مُز  الرَّ
بُ الُمناس  

ُل   :العموُد الثّاني:العموُد األوَّ

ُكلَّ ا ْستَْوَعبَتْ -1
ت ها كايات  َجدَّ ح 

.تلقَّاه واستوفاه -أ 

ب الطالاستَْوَعبَ -2
الحديثَ 

عَه-ب  .َوس 

اُن أو المكاستَْوَعبَ -3
الوعاُء الشيءَ 

َمتْها -ت  .فَه 

عطفُه استوعب-4
جميَع معاونيه

عُ -ث  .يَتَّس 

بُ -5 لفَْصُل ايَْستَْوع 
ي ذاً ثاَلث يَن ت ْلم 

.َشملهم وأحاط بهم -ح 
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مُز  الرَّ
بُ الُمناس  

ُل   :العموُد الثّاني:العموُد األوَّ

لتلك تكترثلم -1
السرابات

مخالب السَّبُع أو-أ 
.الطَّير الجارح 

وراح يضربها -2
ببراثنه

.تطعم وتقتات –ب 

.َحاَشىويتَ يتََجنَّب–ت به جوعهاتسد  -3

ليتفادىغادر المكان -4
حنقها

.تهتم بها –ث 

غادر المكان ليتفادى-5
حنقها

ُظهاَغَضبُها وَغيْ -ح 
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حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق

:               رتب أحداث الحكاية حسب ما جاءت في القصة 

. النسر وهو يحوم في حلقات تضيق تدريجيا ماكورؤية )    ( ◙

. الذكرى الثانية التي سيحتفظ بها الطفل في ذهنه )    ( ◙

إلى المكان الذي تركت فيه الصبّي  وهي تفكّر في اسم لهماكوعودة )    ( ◙

. تحمل الطفل بحذر وتسير به إلى النبع ماكو)    ( ◙

. األحداث الثالثة التي غيّرت مجرى حياة هدارة )    ( ◙

. ويرسل إليها جوابه بواسطة أفكارهماكوالطفل يتحدث إلى )    ( ◙
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العالقة بين ما ( وإيابًاذهابًاراح الفهد يدحرج إحدى البيضات )◙
:تحته خط تشبه العالقة بين 

. الفَناء والف ناء( أ ) 

. خائفًا مرتعبًا ( ب)

. مبتسًما عابًسا  ( ج ) 

: أن أسرع  الحيوانات في هذه الصحراء ماكوترى ◙

.الفهد الصياد( ت.             ) األسود ( ب .        ) النعامة ( أ ) 
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حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق

(                 ماذا سيكون مصير هدارة اآلن وهي ترقد في العش؟ )◙
:أسلوب استفهام يدل على  

. التعجب والدهشة ( أ ) 

. القلق والخوف ( ب)

. السعادة والفرح ( ج ) 

: قائل العبارة السابقة ( .إنه اسم جميل. هدارةهدارة ) ◙

.النعامات الثالث ( ت.             ) حوج ( ب .        ) ماكو( أ ) 
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حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق

(             كان النّسر يحوم في حلقات تضيق في السماء تدريجيًّا )◙
:النّسور تحوم بهذه الطريقة إذا 

. رأت بيض النعام ( أ ) 

. رأت أعداًدا  كثيرة من الموتى ( ب)

. كانت تنتظر موت أحٍد ما ( ج ) 

معنى( ازداد تّوقها كلّما اقتربت من المكان الذي تركت فيه حوًجا والصبّي )◙

"  : تّوقها" كلمة 

.شوقها ( ت.             ) غضبها ( ب .        ) خوفها ( أ ) 
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:الذّكرى الثانية التي سيحتفظ بها الطفل في ذهنه هي ◙

. عندما سقط على األرض وحّوم فوقه النّسر ( أ ) 

. الّسراباتعندما سقط على األرض وهو يركض خلف ( ب)

إلى حافة الماء وهو ممّدد على ماكوعندما دفعت به ( ج ) 

. األرض وراح يشرب ثم يشرب ثم يشرب 

alManahj.com/ae



حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق

أماَم العبارة  ( ☓) أماَم العبارة الصحيحة  وإشارة  ( √)  ضع إشارة 

غير الصحيحة  

. تُعد الطيور المصرية من ألد إعداء النعام )    ( ◙

. بعد بناء العش تبيض بيضة كل يوم ماكوكانت )    ( ◙

.ماكونال العش الذي بناه ذكر النعام حوج إعجاب )    ( ◙

. بواسطة أفكاره ماكواستطاع هدارة أن يتكلم مع )    ( ◙
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التكليفات
276ص 
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