
 

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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إعرابهاالكلمة

خالل  
البدر  
حين  
بحثًا

اأعشاشً 
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مز   الرَّ
ناس   ب  الم 

ل    :العمود  الثّاني:العمود  األوَّ

تعجّ الصحراء -1
المعة بسربات

ْكت ظُّ ب اللَّحْ -أ  .م  والشَّْحم  اْلم 

ال بيتذّمركان حوج -2
انقطاع 

.تمتلئ -ب 

وتحسست ذراعه -3
المكتنزة

ب ويت ش كَّى-ت  .يغض 

الصحراء تعّج -4
المعة بسربات

ي-ث  ْن ب ع  ى م  ا ي ر  ٍد ف يم 
ل يْ  اٌء و  َ  الصحراء أنَّه  م  .س  ك ذ ل 

ته على خطأه  ب ْغي-ح .زوجهاوبّخت-5 ة الم 
ْدعه ر 
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:               رتب أحداث الحكاية حسب ما جاءت في القصة 

. انتشار الذعر بين سرب النعام عند سماع األغاني )    ( ◙

. تعليم الطفل الكالم بواسطة األفكار ماكومحاولة )    ( ◙

.انضمام ثالث نعامات إلى سرب الزوجين والطفل )    ( ◙

. لتذمر حوج  الدائم ماكوعدم اكتراث )    ( ◙

. تحليق النسر فوق الطفل  استعداًدا اللتهامه )    ( ◙

. قانون النعام )    ( ◙

alManahj.com/ae
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يتذّمر" معنى كلمة ( كان حوج يتذّمر بال انقطاع )◙

:"

ب ويت ش كَّى ( أ )  . يغض 

. يركض ويجري ( ب)

. يحزن ويبكي ( ج ) 

: تعلم الطفل الكالم بواسطة ماكوكانت النعامة ◙
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لكنه كان قد صمم . يتظاهر بالموافقة على رأي زوجته حوجكان ◙
: في قرار نفسه على 

. إرجاع الصبّي إلى البشر ( أ ) 

. دفن الصبّي في حفرة كبيرة ( ب)

. التخلص من الصبي في أقرب وقت ممكن ( ج ) 

: قائل العبارة السابقة ( منها ميئوسهذا الولد حالة )◙
.النعامات الثالث ( ت.            ) حوج  ( ب .         ) ماكو( أ ) 
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: ما العبارة التي لم تأت على الحقيقة من العبارات األتية◙

. فوقه وتحسست ذراعه ماكوانحنت ( أ ) 

. عضته إحداهن من أذنه واألخرى من يديه ( ب)

. تشعر كأن بكاءه سكين يقطع في جسدها ماكوكانت ( ج ) 

ما تحته خط يمثل ركن ( ساخنة كالجمر وسماءرأى رمال رمادّي )◙

: من أركان التشبيه هو 

.وجه الشبه ( ت.        ) المشبه به( ب .      ) المشبه( أ ) 
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فوق الطفل  وتحسست ماكوعندما انحنت ◙

: ذراعه الصغيرة بمنقارها بلطف 

. توقف عن البكاء وابتسم ( أ ) 

. تقوست شفته السفلى ثم باشر بالبكاء ( ب)

. استغرق في النوم بسرعة ( ج ) 
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:   ( قد طلبت منه أن يلتقط يرقات و يقدمها له ماكوكانت ) ◙

"  : يرقات: " معنى كلمات 

. قشور بيض النعام ( أ ) 

. أوراق الشجر الطرية ( ب)

. شكل عديم األجنحة يشبه الدودة ( ج ) 
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