
 

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 حليمة الطنيجي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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ملزمة مراجعة الفصل 
1-17

رواية الولد الذي عاش مع النعام

حليمة الطنيجي: اعداد المعلمة 



tekhnologic

ب هدارة أ حوج

د ظبي ج بوبوط

الشخصية الرئيسة

>



من كاتب الرواية ؟ وما أصلها؟
سويدية/ مونيكا زاك

عالم يدل صوت الغراب كما تظن فاطمة ؟
نذير شؤم

هل صوت الغراب نذير شؤم؟
كال

ما سبب رحيل القبيلة ؟
الجفاف الذي أصاب المنطقة



كم كان عمر ابنها عندما رحلت مع القبيلة ؟
سنتين

ماذا كانت تركب ؟
الجمل

(أنت جميل كنجوم الصحراء)
بين الصورة الجمالية في هذا التعبير ؟

تشبيه
تذكر الرواية أن الحيوانات لها القدرة باالحساس بالخطر متى كان ذلك؟

النعام عندما أحسوا بقدوم العاصفة –عندما أحس الجمل بقدوم العاصفة هرب 
عادوا للعش ثم وجدوا الطفل عند العش



tekhnologic

ب ضعف الجمل وعدم 
قدرته على المشي أ انشغالها في األغنية

ما سبب تأخر جمل فاطمة عن بقية الجمال ؟

>



tekhnologic

أ وجود النبات

ج لمعان البيض ب وجود الماء

ما الذي لفت نظر فاطمة أثناء السير ؟

>



ما الذي قررت فاطمة أن تفعله ؟
أن تجمع بيض النعام
ماذا حدث للجمل ؟

هرب
أين تركت فاطمة طفلها ؟

عند عش بيض النعام



ماذا حدث بعد ذهاب فاطمة لالمساك بالجمل ؟
هبت عاصفة رملية قوية

ماذا فعلت العاصفة في المكان ؟
غيرت مالمح التضاريس في المكان

كيف حمت فاطمة نفسها من العاصفة ؟
غطت وجهها بالقماش الذي كانت ترتديه



tekhnologic

ب الكثب أ الكاثب

د الكثبة ج الكثيب

مفرد الكثبان

>



كيف أنقذ طائرا النعام الطفل من العاصفة ؟
فردوا أجنحتهم فوقه وغطوه من الرمال

كادت الريح أن تقتلعهم من مكانهم 
عالم يدل هذا التعبير ؟

قوة الرياح
لماذا اصطحب طائرا النعام الطفل معهما ؟

لحمايته من العاصفة ورعايته

أين توجه طائرا النعام بعد هدوء العاصفة ؟
إلى المغارة عند الصخرة السوداء

كيف يتواصل النعام مع بعضه؟ 
بواسطة األفكار



من الشخص الذي ذهبت له فاطمة كي يدعو هللا بعودة الطفل ؟
دولة

ما صفات دولة
رآنرجالا زنجياا طويل القامة يتميز بصلواته يوم الجمعة وتراتيله الق

لماذا تضايق ذكر النعام من الولد ؟
ألنه ال يقوى على فعل شي

ما قانون السير عند النَّعاِم ؟
على السرب أن يسير بسرعة أبطأ عضو فيه

لماذا كان الصبيُّ يَُمصُّ إبهاَمهُ ؟
لشعوره بالعطش



tekhnologic

أ فكرت بالطعام الذي 
بيأكله الصبي فكرت باالسم الذي 

ستطلقه على الصبي

؟فيم فكرت ماكو بعد عودتها للصبي

>



ما االسم الذي فضلته ماكو ؟
حسن

ما الحيوان األسرع من النعامة ؟
الفهد الصياد

اذكري صفات طائر النعام ؟
له حاسة نظر قوية

ما الذكرى األولى التي لن ينساها هدارة ؟
عندما أكل العقرب

وما الذكرى الثانية ؟
عندما أنقذته ماكو من الموت في الصحراء وحملته على ظهرها لنبع الماء



ما هي الحوادث التي غيرت حياة هدارة وعالقته بحوج ؟

عندما أنقذ هدارة بيوض النعام من النسور والفهد الصياد والغربان
كيف أبعدهم؟

لوح بيديه ورماهم بالحجارة

لماذا تبتلع النعام الحصى ؟
ليساعدها على هضم الطعام

لماذا ابتلع هدارة هو اآلخر الحصى ؟
يقلد النعام



tekhnologic

ب هدارة أ ماكو 

ج حوج

من الذي كان يسير في طليعة السرب ؟ 

>



tekhnologic

ب كان يصعد على كثيب 
الرمل ويتدحرج من فوقه 

ج كان يجمع الحصى 
ويكون منه أشكاال 

من األمور التي لم تفهمها ماكو من 
هدارة ؟

>

كان يجمع عيدان الخشب 
أليرسم بها على الرمال

د جميع ما ذكر



ما هوالمكان بالممنوع ؟
هو المكان الذي وجدوا فيه هدارة عندما كان طفالا 

ماذا حدث لهدارة حينما عبر النهر ؟
سقط في النهر وجرفته المياه

من الذي أنقذ هدارة في الجزيرة
ماكو

ماذا رأى هدارة داخل الخيام ؟
سكين–قطعة قماش –سجادة حمراء 

ما المقصود عادت أشعة الشمس تنصب على الصحراء التي تحدث فيها المعجزات؟
معجزات هطول المطر وجريان األنهار



tekhnologic

أ إصابته بالتعب واالجهاد 
بلطول المسافة  احتراق جناحاه من 

الشمس

لماذا لم يصل ذكر النعام إلى الشمس ؟

>



• سمع هدارة جملة ستؤثر به الحقاا ما هذه الجملة ؟
• سمع من العنزة أنه انسان

• ما األسماء التي أطلقها هدارة على النجوم ؟
• النعامة الطائرة–عش مليء بالبيض –النعامة الوحيدة 

• ماذا أطلق على الخط العريض في السماء؟
• النهر

• بم يسمى هذا الوادي ؟
• البحر الصغير

• أحس الولد أنه اجتاز حداا ما ماهو الحد الذي اجتازه ؟ وما الذي تغير
• ا يستطيع التجوال بنفسه واستكشاف أمور لم يكن يعرفها ا حرا أصبح كبيرا

• ما اسم قائد القافلة الذي قتل األسد ؟
• بوبوط

• ما الصفتان البارزتان في شخصية بوبوط
• القوة الجسدية وعدم الخوف

• في عبارة مأل رعب أبيض روحه ما سبب اختيار اللون األبيض لوصف الرعب؟
• ربما ألنه لم يعرف الرعب سابقاا



حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق

إعرابهاالكلمة
بعد  
السوداء
مراًرا
ةالعاصف
وقتًا
طائرا
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.الظاهرة على آخرهالفتحة، وعالمة نصبه منصوب(ظرف زمان)مفعول فيه خالل

.فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمةالبدر  

.الظاهرة على آخرهالفتحة، وعالمة نصبه منصوب(ظرف زمان)مفعول فيه حين  

.الظاهرة على آخرهالفتحة، وعالمة نصبه مفعول ألجله منصوبابحثً 

.الظاهرة على آخرهالفتحة، وعالمة نصبه مفعول به منصوباأعشاشً 


