
 

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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أنشطة ما بعد
قراءة الفصل

حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق

كتاب التدريبات ص 23
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ربما بكى من فرحته عندما نجح في الصعود من البئر 
.وحمل الماء خارجه بعد معاناته ، فهي دموع الفرحة 

البكاء ظاهرة نفسية مشتركة لدى جميع البشر، والبكاء
ليس دائماً قرين الحزن والضعف ، فقد يبكي األبطال 

في حاالت الفرح الشديدة ، وقد يكون نتيجة استشعارنا 
.لعظمة هللا وجالله وخوفاً من قدرته 
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عندما تدلى داخل البئر ، وتمكن من 
التسلق والصعود بعناء ووضع 

البيضتين على األرض وأسندهما إلى 
.حافة البئر بنجاح 
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:المعنى الحقيقّي 
.يتأرجح الولد على أرجوحته 

:المعنى المجازي 
.يتأرجح الولد على قراراته 
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أووا إلى النوم في أثناء حّر الظهر الذي ال يطاق

.تابعوا مسيرتهم بعد الظهر 

تابع السرب مسيرته بعد شروق الشمس في اليوم التالي

ظهر الماء المعًا كمرآة في أسفل الحفرة
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أسئلة 
إثرائية
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:               رتب أحداث الحكاية حسب ما جاءت في القصة 

. توقف النعام عن الركض واقتالع هدارة لبعض النباتات  )    ( ◙

. إصرار هدارة على حمل قشر البيض )    ( ◙

.باالبتعاد عن المكان الممنوع وماكوقرار حوج  )    ( ◙

. عثور حوج على عّش نعام مهجور  )    ( ◙

. نجاح هدارة في الخروج وتسلق البئر )    ( ◙

. هدارة يسير مغمض العينين  )    ( ◙
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(  نادى إلى الخلف ، ما هي فاطمة؟ ماكوماما :) قال هدارة ◙

:ماكوأجابته 

. ال علم لي أظن أنه نوع من أنواع الدود ( أ ) 

. اسم يستعمله البشر ( ب)

.توقْف عن هذه األسئلة ( ج ) 
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( توقف حوج فجأة عن السير وأصدر فحيًحا ) ◙

:أصدر حوج ذلك الفحيح ألنه 

. شعر بالعطش الشديد ( أ ) 

. كان في الرمل عّش نعام مهجور ( ب)

.غضب من هدارة ألنه حمل قشر البيض ( ج ) 
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(:أراد هدارة أن يسير وهو مغمض العينين)◙

. ألن الرمال أصابت عينيه ( أ ) 

. كان يتدرب على المشي بهذه الطريقة ( ب)

.ألنه أحّس كأن الضوء الحاد جرح عينيه( ج ) 
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قام هدارة بشيء تحدثت به طيور النعام )◙
:هذا الشيء هو ( طوال سنوات قادمة 

. نزوله البئر ( أ ) 

. إخافته لبنات آوى ( ب)

.تسلقه األشجار وقطفه للثمار( ج ) 
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