
 

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                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 إلیكم حل الفصول من
 27 إلى 30

 روایة الولد الذي عاش مع النعام
 ♦ الصف السابع

 ♦ لغة عربیة
 

 موقع المناهج
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 ♦ ♦ حل الفصل السابع والعشرون

 
 مناقیر تحب المساعدة

 
 1. ما الذي یمكن أن یوحي به تکرار أحالم

 هدارة المزعجة؟
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 الخوف والقلق على مصیره وعلى حیاة
 الصحراء التي یعیشها.

 
 2. سجل هنا العبارات والجمل التي تصف

 أعراض المرض على هدارة.
 

 عیناه مقفلتین من شدة الرمد وكان وجهه أحمًرا
 متورمًا. ارتفاع حرارة جسمه كثیرًا ورفع یدًا

 متعبة وكانت وجنتاه ساخنتین .الشعور بالعطش
 الشدید. ُممّدد على الرمل ال یقوى على الحركة.

 
 3. ما الذي یعكسه موقف العام من هدارة

 المریض؟ وكیف یجعلك ذلك تشعر نحو النعام؟
 

 محبتهم له وتعاطفهم مع مرضه ومحاولة
 مساعدتهم وإنقاذه. وذلك یجعلني أشعر بالحب
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 نحو هذا الطائر الذي یمتلك هذا القدر من الوفاء
 والحب.

 
 4. اقرأ المشهد الذي یصف حركة النعام وهم

 یساعدون هدارة للوصول إلى الماء
 

 وقفت نعامة و رفرفت بجناحیها لتنشر البرد
 علیه ونقلوه إلى البحیرة بعد ذلك

 قررت ماكو والنعامات حمل هدارة والذهاب به
 إلى بركة الماء. كانوا یسیرون في مجموعة

 وهدارة في وسطهم یسند ذراعیه على النعامتین
 اللتین كانتا عن یمینه ویساره. وكانت النعامات

 تسیر إلى نبع الماء ببطء شدید بسبب مرض
 هدارة الذي كان یسقط على األرض أحیانا فتقوم

 النعامات برفعه بمناقیرها العنیدة إلى أن یسیر
 على قدمیه من جدید.

alManahj.com/ae



 
 5. بدأ الفصل األول في الروایة بنعیق غراب

 مشؤوم. هل تتوقع أن ذكر الغراب هنا وهو
 یرقب سرب النعام یوحي بشيء؟

 
 ■ نعم، أعتقد أّن الكاتبة أرادت اإلیحاء لنا بأن

 نعیق الغراب في الفصل األول ینذر بالشؤم
 وضیاع هدارة من أمه ، والیوم مراقبته للمشهد

 یوحي بقرب حدوث أمر سيء.
 

 6. أعرب ما تحته خط في الجملة اآلتیة:
 

 “أتوا راكضین بخطوات /طویلة/ متهادیة ووقفوا
 /حول/هدارة”

 
 طویلة: نعت مجرور
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 حول: مفعول فیه ظرف مكان منصوب.

 
 ♦ حل الفصل الثامن والعشرون

 
 أكثر شهرة من كاسبر هاوزر

 
 1. ما الذي یمكن أن تفهمه من حوار (لوك) مع

 (غاي) حول ثیاب البدو؟ ما موقف (لوك) من
 البدو؟ وما موقف غاي)؟

 
 ان لوك متكبر وغیر محب للصحراء وال سالي

 المعیشة فیها
 

 2. اقرأ المشهد الذي یضيء تقالید ترحیب البدو
 بالضیوف. ما رأیك بهذه التقالید؟
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 قراءة …

 
 رأي فیها تقالید تدل على الجود والكرم واالصالة

 في اهل البادیة
 

 3. أعد سرد حكایة (كاسبر هاوزر ) كما
 فهمتها.

 
 كاسبر هاوزر هو ولد بري من مدینة نورمنبرغ

 بألمانیا، اكتشفه أهل المدینة وهو یبلغ الخامسة
 عشر، ثم تكفل به معلم الى ان اتقن اللغة

 األلمانیة في ظرف وجیز للغایة یقدر بخمس
 أشهر، ولم یستقر األمر على ذلك بل تعلم عزف

 مقطوعات موزارت، ما ینم على قدرة تعلم
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 وتطور هائلة للغایة، لكنه لألسف قتل على أیِد
 مجهولین في النهایة.

 
 4 حكایة (كاسبر هاوزر) رفع من سقف توقعات

 الفریق بالنسبة لهدارة، اشرح ذلك.
 

 زاد أملهم في تعلیمه لغة من اللغات بشكل سریع
 كي یستطیعوا التواصل معه بشكل جید والحوار

 إلنتاج الفیلم.
 

 5. ضع عبارتي» إنه مر كطعم الحیاة» وانه
 حلو كطعم الحب» في جملتین مفیدتین من

 إنشائك.
 

 العلقم مر كطعم الحیاة، والعسل حلو كطعم
 الحب.
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 ♦ حل الفصل التاسع والعشرون

 
 وعاء فخاري مليء بالتمر

 
 1. ما األشیاء الغریبة التي تعجب منها سیدي

 إبراهیم حین تقصى آثار هدارة والسرب؟
 

 النعام كانوا قد أتوا من جهة الشرق لكن یبدو
 أنهم یتصرفون بطریقة غریبة لم تات طیور

 النعام سائرة في طابور طویل بل كانت تسیر
 محیطة بالولد عندما انحنى سیدي ابراهیم ونظر

 الى األثار.
 

 2. كیف تصف موقف سیدي إبراهیم من الصیاد
 (لوك؟ هل تراه محقا في ذلك؟ اشرح رأیك.
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 نعم أراه محق النه من سكان الصحراء ویعرف

 جیدًا نوایا وأهداف الصیاد لوك
 

 3. تصور الروایة سیدي إبراهیم ذا قدرة خارقة
 على معرفة تفاصیل أمور ما یحدث من مجرد

 تقصي اآلثار. هل تؤمن بمثل هذه القدرات؟ علل
 رأیك.

 
 نعم ألن أهل البادیة والصحراء لدیهم الفراسة

 وخبرة ودرایة في تقصي األثر وساعدهم على
 ذلك طبیعة الصحراء وسیرهم على أقدامهم حتى

 أن قریشًا استعانت بقصاصي األثر لتتبع آثار
 أقدام الرسول صلى اهللا علیه وسلم وصاحبه

 الصدیق رضي اهللا عنه واستطاع قصاصو األثر
 من الوصول إلى باب الغار
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 4. لماذا تقبل بوجود هذه القدرات الخارقة في

 األدب؟ وهل تراها إضافة مهمة للكتابة الروائیة
 

 الننا نحب ونعشق الخیال والقدرات الخارقة لذلك
 نتقبلها في األدب.

 
 5. لماذا، برأیك، قام سیدي إبراهیم بطمس آثار

 العام وهدارة؟
 

 حتى ال یتمكن الصیاد واألغراب من الوصول
 إلیهم واإلمساك بالصبي هدارة.

 
 6. كان سیدي إبراهیم یؤمن بالخرافات؟ هات

 دلیال على ذلك مما ورد في هذا الفصل؟
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 ظهرت في األفق غیمة أخرى وراحت تقترب
 منهم أكثر فأكثر. کانت ریح دوامة نصیب من

 المال عمودا یحوم ، یدور حول نفسه وینحني. لم
 ینطق سیدي إبراهیم بشيء ، كان یؤمن تماما أن

 ذلك كان جنیًا، شیطان صحراوي في طریقه
 إلیهم لكنه لم یقل شیئًا.

 
 7. حمل سیدي إبراهیم في اللیل المظلم جره
 تمر، ودفنها تحت شجرة أكاسیا بالقرب من
 البحیرة. لماذا فعل ذلك في رأیك؟ وما الذي

 تستنتجه عن سیدي إبراهیم من خالل هذا
 

 ألنه أراد أن یساعد الصبي الضعیف لیقوى على
 السیر، نستنتج أن سیدي إبراهیم رجل طیب
 القلب محب لآلخرین یحرص على مساعدة

 المحتاجین
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 8. ضع « أسود کالفحم» و» صقیع الذعر» في

 جملتین مفیدتین من إنشائك؟
 

 شعر الفتاة أسود كالفحم
 

 لكن ما نشر صقیع الذعر في قلبه آثار التعذیب.
 

 موقع المناهج
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 ♦ حل الفصل الثالثون

 
 شیاطین الصحراء تنتقم
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 1. كان سیدي إبراهیم متعاطفًا مع هدارة. اذكر
 دلیًال على هذا من أحداث الفصل

 
 عندما شاهد سرب النعام وهدارة أثناء جعه

 الحطب ومعرفته بوجود النعام والولد بالقرب من
 التل الذي خیم

 
 2. مر فریق التصویر بصعوبات شتى في هذا

 الفصل. أذكرها
 

 السیارات التي علقت في الرمال حزامات
 المراوح انقطعت السیارة التي تركب في

 الصحراء تعطل كامیرا التصویر
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 3. لماذا برأیك حاول المنتج (بوب أن یتأكد من
 موضوع الولد الوحشي الذي یعیش مع النعام من

 سیدي إبراهیم؟
 

 ألنه لم یصدق أن انسانًا یعیش مع النعام فأراد
 أن یصدق ذلك مع أن العقل والمنطق یرفضان
 ذلك فتوجه بالسؤال إلى سیدي إبراهیم لیعرف

 رأیه.
 

 4. ولماذا قدم سیدي إبراهیم معلومات مضللة
 للمنتج؟

 
 لكي یحمي هدارة من طمع وجشع الفریق الذي

 كان ینوي خذ هدارة معه إلى نیویورك عند
 القبض علیه
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 5. على ضوء ذلك: ما موقف سیدي إبراهیم من
 فكرة التصویر كلها؟

 
 كان رافضًا لها وال یریدها

 
 6. ما الوظیفة النحویة لما تحته خط في الجمل
 اآلتیة:» نام الجمیع وهم یظنون أنهم /وحیدون/

 في ذلك المكان، لكنهم لم یكونوا /وحیدین/»؟
 

 وحیدون: خبر ان مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر
 سالم وحیدین خبر كان منصوب الیاء ألنه جمع

 مذكر سالم.
 

…………………… 
 مع التمنیات لكم بالتوفیق والنجاح

 ♦ موقع المناهج اإلماراتیة
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