
 

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 الثامن اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/8arabic                   

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

https://almanahj.com/ae/8arabic3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade8                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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الغربة    درس الكتروني اختبار
1

وعويلها         ) السمراء عائشة صراخ على التالي اليوم في عائشة   ( استيقظنا صراخ سبب

مريضة    كانت أنها

المكتبة    حجرة احتراق

الجسر   احتراق

2

لسعيد    الجدة تفتح لم

عليه    غاضبة لنها

الباب      مفتاح تجد لم لنها

جنازتها              في أحد يخرج ولن وحيدة ستموت بذلك علموا إذا القرية أهل لن

3

كانت      لنها وتنتحب تبكي الجدة : كانت

عليه       وتطمئن سعيد تشاهد أن تريد

مرضها     من وتتألم مريضة

القرية      أهل عقاب من خائفة

4

الجسر    القرية أهل هدم

alManahj.com/ae



إليهم       عليه تعبر سوف الشباح لن

أخرى         مرة المدينة إلى الذهاب عدم قرروا لنهم

الفسق            إلى يقود الجسر هذا إن قال القرية شيوخ مجلس لن

5

الجسر   سعيد بنى

وتنمو     تجارته تزداد كي

شاؤوا           متى المدينة إلى يذهبوا أن القرية أهل يستطيع حتى

القرية         إلى المدينة من الكتب نقل يستطيع حتى

6

شهرين   : "       لمدة القتل عن صائمة أنا للمرأة جواهر " قالت

وخوفها         توترها من تهدئ ولكي معها تمزح لنها

العلج      طقوس من ذلك لن

شهرين      كل تصوم كانت لنها

7
قديم           ) شيء رائحة تتخلله العطرية بالعشاب المخلوط المسك كرائحة الكتب هو  ( رائحة : المشبه

الكتب   رائحة

المسك   رائحة

القديم    الشيء رائحة
8

نحيبها   --    كلمة معنى خلفه نحيبها وازداد

الشديد   البكاء
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الحزن 

اللم 
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