املس توى :ا ألوىل متوسط ()1AM
اختبار امفصل ا ألول يف مادة انوغة امؼربَة

دٌسمربّ 2019 :
املدة 02 :سا ّ

السّـند :
ً
رٌطة ولم
أقسام فصنع ِبذلِك سبْعٌن خ
إقلٌم قسم ُه عشرة
ٍ
قسم اإلدرٌسًُّ العالم إلى سبْعة أقالٌِم  ،و ُك ُّل ٍ
ٌ ْكتفِ اإلدرٌسِ ًُّ ِبما توافر مِنْ ُكتب ب ْل اعتمد ِبش ْك ٍل أساسِ ً على تجار ُِبه الش ْخصِ ٌّة ورحالتِه فً أ ْنحاء العال ِم
ت على خرائطه وٌُط ِّبقُها
أوالً وما ل ْم ٌُشاه ِْدهُ ِبن ْفسه اعتمد فٌه على الرحالة المُسلمٌن وكان ٌ ْخت ِبر المسافا ِ
بنفسه .
وحٌن ا ِْكتملت الرُّ سوم جمع اإلدرٌسًّ العالم ُكله فً خرٌطتٌن األولى على كرة كبٌرة من ال ِفضة
ً
تخطٌطا دقٌ ًقا باأللوان ٌُوضح ُكروٌة األرض و ٌُضٌف إلٌها خطوط ُّ
الطول ودوائر العرض
والثانٌة كانت
اق فً ْ
اآلفاق" الذي ألّفه بطل ٍ
ب من ملك صِ ِقلٌِّة
اق
ِ
اختِر ِ
المُقوّ سة ووضعها فً كتابه المشهور" ُن ْزهة ال ُم ْشت ِ
وقد أصبح هذا الكتاب من أشهر اآلثار الجغرافٌة العربٌة أفاد منهم األوروبٌون والشرقٌون .
ً
صناع األ ْندل ُس وأمرهم أن ٌحْ ِف ُروا الخرٌطة على
مجموعة من نقاشً ال ِفضة من ُ
وأحْ ضر اإلدرٌسًّ
نهارها وبحارها وما
ورٌفها ومجاري ِمٌا ِهها
الكر ِة ال ِف ِّ
ومواقع أ ِ
ضٌة فظهرت فٌها البلدان ِبأ ْقطارها و ُمدنها ِ
ِ
بٌن كل بلد منها من الطرقات والمسافات وكان ن ْقشُ الخرٌطة باأللوان المختلفة .
وٌعْ ِرف ُعلماء ال ُجغرافٌا الم ْشت ِغلون باإل ْنترنت الٌوم اسم اإلدرٌسًّ ُكلما فتحوا أجْ ِهزة الحاسوب ألن
برنامج الخرائط العالمً المُعْ تمد لدى الجامعات ومراكز البحث أ ُ ْطلِق علٌه اسم هذا العالم اإلسالمًِّ الكبٌر.
صِ قِلِّ َيةّ:جزيرةّإيطالية ّ
هٌثم خٌري
الجزءّاالولّ21(:ن) ّ
الوضعيةّاالولى60(ّ:ن)
 /1هات فكرة عامة مناسبة للسند ؟
 /2ما هو اسم ال ِكتاب الذي ألفه اإلدرٌسًّ ؟ ماذا ٌتضمن هذا الكتاب فً داخله ؟
 /3هل ٌستحق اإلدرٌسًّ الٌوم أن ٌكون عظٌ ًما من ُعظماء اإلنسانٌة ؟ علّل ؟ مع ذكر العبارة ال ّدالة على
إجابتك من ال ّنص .
 /4اشرح الكلمتٌن اآلتٌتٌن  :توافر  ،أفاد .
 /5استخلص القٌمة المستفادة من ال ّسند .
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الوضعيةّالثانيةّ0:نّ ّ
 /1أعرب ما تحته خط فً ال ّسند .
 /2حول ال ّنعت الحقٌقً إلى نعت سببً فً الجملتٌن اآلتٌتٌن :
ً
ً
جمٌلة "  " ///الشتاء فصل بارد "
حدٌقة
" زرت
 /3صِ ْل بسهم بٌن كل جملة وحالِها ُمب ٌّنا نوع الحال فٌما ٌلً:
ج1ـ عاد التالمٌذ من المدرسة
ج2ـ رجــع الفــرٌق

نوع الحال فً الجملة
ـ منتصــرا
ـ وهم مسرورون ......................................:1
نوع الحال فً الجملة
......................................:2

 /4ما نوع ال ّنص ؟ علّل
الهداٌة "
 /5ح ّدد أركان التشبٌه فً العبارة اآلتٌة  " :ال ِعلم كالنور فً ِ
الجزءّالثانيّ8:ن ّ
الوضعيةّاالدماجيةّّ :
السّياقّ :إن العظماء هم الذٌن غٌروا مجْ رى التارٌخ  ،إنهم أشخاص ممتازون  ،العظمة بادٌة فً أفكارهم
ومالمحهم وأعمالهم التً عادت بالفائدة على اإلنسانٌة جمعاء .
السّندّ :وا ْبنــ ُــوا ِبكفّ ال ِع ْلم ُع ْلٌا ُكم فمــــا
وتساءل ُوا :منْ نحْ ن؟ ما تارٌخنا ؟

ْ
ــم ال ٌـــتهدم
ت ْب ِنٌ ِه كفُّ ال ِعل ِ
وتعلّموا ِمنه ُّ
الط ُموح وعلِّ ُموا

التعليمةّ :اكتب فقرة ال ت ِّقل عن عشرة أسطر تتحدث فٌها عن أحالمك ُ
وط ُموحاتك ،جاعِ ال ال ُعظماء
وتارٌخهم الحا ِفل بالنجاحات قُدوتك موظفا نمط السرد وتشبٌها .

بالتوفيق
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امتصحَح اهمنوذيج الختبار امفصل ا ألول يف مادة انوغة انوغة امؼربَة
أأفيم هيص 6 :ن
 /1امفكرة امؼامة  :مهنج االإدرٌيس يف رمس اخلرائط وشيرثو امؼاملَة .
 /2امس امكتاب اذلي أأمفو االإدرٌيس ىو ىزىة املش تاق يف اخرتاق ا ألفاق .
ـ ًتضمن ىذا امكتاب امؼامل لكو يف خرًعتني ا ألوىل ػىل كرة كبرية من امفضة وامثاهَة اكهت ختعَعا دكِلا اب ألموان ًوحض كروًة
ا ألرض .
 /3هؼم ٌس تحق االإدرٌيس أأن ٍكون غظامي من امؼظامء ألهو أأجنز اجنازا غظامي الزميا وس تفِد منو اإىل ًومنا ىذا  .وامؼبارة ادلاةل
ػىل ذكل يه  :برانمج اخلرائط امؼاملي املؼمتد دلى اجلامؼات أأظوق ػوَو امس االإدرٌيس .
 /4امرشح  :ثوافد  :ثواجد
أأفاد  :هفع
 /5املمية املس تفادة  :امؼظامء الميوثون فأأغامهلم ثبلى خادلة من جِل اإىل جِل.
أأفيم كواػد مغيت 4:ن
 /1االإغراب :
دكِلا  :هؼت حلِلي منصوب وػالمة هصبو امفتحة امظاىرة ػىل أخره
ًؼرف  :فؼل مضارع مرفوع وػالمة رفؼو امضمة امظاىرة ػىل أخره .
 /2امتحوًل من هؼت حلِلي اإىل هؼت سب ي  :ـ زرت ددًلة يمَ ة أأزىارىا .
ـ امش تاء فصل ابرد ظلسو .
 /3ـ ػاد امتالمِذ من املدرسة ومه مرسورون  /ـ هوع احلال  :يم ة امسَة
ـ رجع امفرًق منترصا  /ـ هوع احلال  :دال مفردة
أأثذوق هيص 2:ن
 / 1هوع اميص  :هرثي ألهو ال حيتوي ػىل اإًلاع موس َلي ومُس موزون أأو ملفى .
 /2أأراكن امتشبِو يف امؼبارة  :املش بو  :امؼمل  /أأداة امتشبِو  :اماكف  /املش بو بو  :اميور  /وجو امش بو  :اميداًة .
اإهتاج املكتوب 8 :ن
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