
 

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/7                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة لغة عربية الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/7     

* 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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 نص اقناعي حول  رواية الولد الذي عاش مع النعام 

 

 هل تحب روايات التشويق والمغامرة؟ 

 

 إن كانت إجابتك  نعم، فالبد أن  أنصحك بقراءة  رواية  واقعية، أحداثها 
 وقعت بالفعل، رواية الولد (هدارة )الذي عاش مع النعام، لما تحمله 

 هذه الرواية بين ثناياها من قيم أخالقية وحياتية وتعليمية تضمن تعلّم

 اإلصرار على الحياة والنجاح بأقل اإلمكانات

 

 في هذه الرواية، فضال عن األحداث  الشيقة، ستتعلم كيف استطاع 
 هذا الولد ذو السنتين  أن  يعيش ويتأقلم مع الوسط المحيط ضمن 

 مجموعة من طير النعام كيف تمكّن من الفهم على الحيوانات

 ومؤالفتهم، كما ستتعلم وتستكشف الكثير من المعلومات الرائعة عن

 عالم طير النعام ...عن حنان األم عند النعام التي تحتضن وتربي الولد

 رغم عدم معرفتها ببني البشر، وكذلك وسائل الدفاع عند النعام

 لحماية صغارها من عوامل  الطبيعة القاسية ومن الحيوانات
 المفترسة، باإلضافة إلى فهم طريقة  عيشها، وظروف البيئة التي 

 تعيش فيها 

 في ختام هذه الرواية يعود الولد إلى أهله بعد غياب دام أحد عشر  
 عاماً، ليعيش حياة سعيدة مع  والديه، ويبقى على عالقة طيبة مع 

ً  طير النعام الذي احتضنه وعمل على تربيته   الحيوانات وخصوصا
 وحمايته كصغير من صغارها 
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 هذه الرواية حدثت في الجزائر وكتبتها كاتبة سويدية، وهي مشابهة 

 لعدد من القصص التي تحولت إلى أفالم أطفال شهيرة مثل  ماوكلي 
 وطرزان 

 

 بالموجز، فإن الرواية تحمل في طياتها الكثير من المعاني اإلنسانية 
 القيمة، إنها إحدى روايات أدب األطفال العميقة بمعناها و 

 مستخلصاتها 


