
 

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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أنشطة ما بعد
قراءة الفصل
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مُز  الرَّ
بُ الُمناس  

ُل   :العموُد الثّاني:العموُد األوَّ

ي فيحز  كان منظره -1
ماكوقلب 

.وأرهبأخاف–أ 

يؤلمها ويحزنها–ب بالنّجار الخشحزَّ -2

َمتْها -ت أعداءهمأفزعلقد -3 .فَه 

.لهقطعه ولم يَْفص  -ث ربعد الظهقيلولةهو -4

بُ -5 لفَْصُل ايَْستَْوع 
ي ذا  ثاَلث يَن ت ْلم 

.رنومةُ نصف  النها-ح 
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:               رتب أحداث الحكاية حسب ما جاءت في القصة 

. اكتشاف حوج خاصية لدى هدارة تجعل النعام يشرب أوال  )    ( ◙

. العطش هو الفارق الكبير بين هدارة والنعام )    ( ◙

.رؤية حوج لكثير من المنافع كي يحتفظ بالطفل البشرّي )    ( ◙

. هدارة يأكل الحصى مثل النعام )    ( ◙

. وحوج بأالّ يتخليا عن الطفل البشرّي أبد ا ماكوقرار  )    ( ◙

. تعل م هدارة البحث عن الطعام بنفسه )    ( ◙

alManahj.com/ae
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:وحوج ماكوأغرب ما في الطفل البشرّي من وجهة نظر ◙

. هو أنه لم يكبر ليصبح بالغ ا ( أ ) 

. هو أنه أفزع أعداء النعام ( ب)
. أن الحصى كانت تخرج من معدة هدارة مع البراز ( ج ) 

:     معنى كلمة ( بينما تتفادى الحيوانات األخرى مواجهته ) ◙

: " تتفادى " 

.تستعد ( ت.            ) تتجنب  ( ب .         ) تهجم  ( أ ) 
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( في السرب العضو الجديد اكتشف حوج خاصية مميزة لدى هذا ) ◙

:المقصود بالعضو الجديد  

. صغار النعام ( أ ) 

. هدارة الطفل ( ب)

.النعامات الثالث ( ج ) 

alManahj.com/ae



حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق

العالقة بين ما ( جد اباردةجد ا والليالي حارةكانت أوقات النهار )◙

:تحته خط تشبه العالقة بين   

. الفَناء والف ناء( أ ) 

. خائف ا مرتعب ا ( ب)

ا عابس ا ( ج )  .مبتسم 
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( لدى هذا العضو الجديد في السرب خاصية مميزة اكتشف حوج ) ◙

:الخاصية المميزة  هي 

. أنه تعل م البحث عن الطعام بنفسه ( أ ) 

. أنه يأكل الحصى مثل النعام ( ب)

أنه يسير إلى الماء مباشرة بينما تتفادى الحيوانات ( ج ) 

.األخرى مواجهته فتشرب النعام أوال  
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:تأكل طيور النعام الحصى ◙

ألن الحصى تبقى في المعدة وتساعد على هضم  ( أ ) 

. الطعام

. ألن الحصى تحمي النعام من األمراض ( ب)

ألن الحصى تجعل طيور النعام ال تشعر بالجوع ( ج ) 

.والعطش 
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ا أن الصبّي ماكوعندما أدركت ◙ وحوج باكر 

:يحتاج إلى شرب الماء أكثر من طيور النعام قّررا 

البقاء في أمكنة قريبة من الماء حتى ولو كانت خطيرة ( أ ) 

 .

. حمل الماء معهم أثناء التنقل ( ب)

.االبتعاد عن شمس الصحراء والبقاء  في الظّل  ( ج ) 
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ا من تصرفات ماكوكان حوج يوافق )◙ الرأي على أن كثير 

:مثل (  الطفل كانت غامضة 

. كان الطفل يسير في مؤخرة سرب النعام ( أ ) 

كيف استطاع الطفل تخويف الغربان والنسور التي كانت ( ب)

. تأكل صغار النعام 

كان يلتقط عيدان ا خشبية ويحملها معه أثناء تنقالتهم ،( ج ) 

.ويرسم بها في الرمل 
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