
 

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/8                   

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

https://almanahj.com/ae/8     

* 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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 اختبار الكتروني الجزء الحادي عشر البحث
1 

 ما اسم السفینة التي كانت قمر تسأل عنھا ؟

 قاھرة األحالم 

 قاھرة البحار 

 قاھرة األمواج 

2 

 ماذا أخبر الرجل قمر عن مصیر السفینة ؟

 وصلت إلى المیناء بسالم 

 غرقت في البحر ولم ینج أحد 

القراصنة بعض الناجین غرقت في البحر وأسر   

3 

 أین قررت قمر الذھاب ؟

 قررت الذھاب إلى مصر 

 قررت العودة إلى منزلھا 

 قررت البقاء في طنجة متمسكة بأمل عودة زوجھا وابنتھا 

4 

 لماذا غیرت قافلة العبید وجھتھا حسب قائد القافلة التي التقوھا في طریقھم ؟

التجار في مصرألن قائدھا مرض وتخلف عن موعده مع    

 ألن أسعار العبید مرتفعة أكثر في عدن 

 ألنھ تعرض لھجوم قطاع الطق وفقد بضاعتھ 

5 

alm
an
ah
j.c
om
/ae



 ما اسم الرجل الذي تطوع إلیصال قمر إلى الحبشة ؟

 سیف الدین الغافقي 

 زین العابدین الغافقي 

 زین الدین الغافقي 

6 

 لماذا أراد الرجل مساعدة قمر ؟

تھ مرتینألن زوجھا أنقذ حیا   

 ألنھ صدیقھ 

 بدافع الشھامة ال أكثر وال أقل 

7 
 لماذا صدمت قمر حین رأت كبیر التجار ؟

 ألنھ كان نفسھ طباخ سفینة القراصنة التي ركبتھا سابقا 

 ألنھ كان شیخون أحد أعضاء فریق القراصنة 

 ألنھ كان عنفرة نائب قبطان القراصنة 
8 

 ماذا أصاب قمر عندما لم تجد من بین العبین زوجھا وابنتھا ؟

 سكتة قلبیة 

 الحمى الشدیدة 

 صدمة قویة شلتھا 
9 

 أین كانت تقیم في ھذه الفترة ؟

 بیت التاجر عبد هللا 

 بیت عنفرة 

 في الخان 
10 

 ماذا قررت قمر في النھایة ؟

 العودة إلى قریتھا في فلسطین 

 البقاء لمدة أطول في بین التاجر 

 مرافقة عنفرة إلى الھند 
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