
 

 

 

 

 أقرأ الفقرة اآلتية ، ثم أجيب عن األسئلة بعدهب. 2-2أوالً : املعيبر 
) ابن فضالن هو أحمد بن العباس البغدادي ، عالم ورحالة عربً عاش فً القرن العاشر المٌالدي فً بغداد ، بلغ برحلته 

ل بعثة لبة للخلٌفة العباسً ٌطلب منه إرسالبالد الّروس والترك موضعاً لم ٌسبقه رحالة مسلم قبله ، فقد بعث ملك الصقا
 تعرفهم على شرائع اإلسالم ؛ لذلك أرسل الخلٌفة رحلة على رأسها ابن فضالن لبناء المساجد وتعلٌمهم أمور الدٌن و

التفقه به ، فكان ابن فضالن ٌصف البلدان التً ٌزورها من تضارٌس وعادات وتقالٌد وعجائب بأسلوب ممتع شائق ، وقد 
كما عند ابن بطوطة ، التً ترجمت كتبهم إلى عدة لغات ؛ لٌجعلوا منها رٌخ امتاز بوضع العالقة بٌن الجغرافٌة والتا

 .( مرجعاً ٌتم االعتماد علٌه إلى اآلن
 
 بتارٌخ مٌالد الرحالة ابن فضالن ومكانه: المعلومة التً ترتبط  -1
 عالم مسلم.                                  ابن فضالن هو أحمد بن العباس البغدادي  -أ
 رحالة عربً عاش فً القرن العاشر المٌالدي فً بغداد. -ب 
 أمر الخلٌفة برحلة على رأسها ابن فضالن للصقالبة.                                   -ج
 امتاز ابن فضالن بوضع العالقة بٌن الجغرافٌة والتارٌخ. -د
 علومة التً ترتبط بالمجال الدٌنً من المعلومات اآلتٌة:الم -2
 ستفاد منه.      رجعاً ٌترجمت كتب الرحالة العرب إلى عدة لغات لتكون م -أ
 ابن فضالن ٌصف عادات وتقالٌد شعوب البلدان التً ٌزورها. -ب 
 بلغ ابن فضالن برحلته لبالد الروس والترك موضعاً لم ٌسبقه مسلم.          -ج
 أرسل الخلٌفة بعثة لبناء المساجد وتعلٌمهم أمور الدٌن. -د 
 عالى : " ومن أحسن قوالً ممن دعا إلى هللا وعمل صالحاً وقال إننً من المسلمٌن " قال ت -3

 العبارة التً تؤدي لفهم اآلٌة السابقة :                                     
 تسجٌل ابن فضالن لحٌاة الشعوب وعاداتها. -ب   .                  طلب ملك الصقالبة وفداً ٌعّرفهم شرائع اإلسالم -أ
 اعتماد مراجع ابن فضالن كمعلومات مهمة.  -د                       ٌة والتارٌخ على الفرد إٌجابٌاً. تأثٌر الجغراف -ج
 " ابن فضالن ٌصف البلدان بأسلوب ممتع وشائق " العبارة التً تؤدي إلى فهم المعلومة السابقة : -4
 السفر ميسان وكشف لألخالق. -التعليم جواز السفر إلى المستقبل.                                       ب -أ

 في األسفار تفريج هم وعلم وآداب. -د       " وآخرون يضربون في األرض ".                             -ج

================================================================== 

  4-2ثبنيًب : املعيبر 
 ٌأتً اوطة فٌمطأحدد المترادف من الكلمات المخ -أ

       ...(   ) ....................          امرة. باللعب والمغ شغوف  * الطفل 
 صٌت العلماء العرب فً أنحاء العالم. ) ......................( ذاع* 
 الضد من كلمة ) الٌأس (............................................ -ب
 ...........ومفرد ) الغرائز ( ............................................ 
 فً جلمتٌن مختلفتٌن من حٌث المعنى.وي ( أوظف كلمة ) ر   -ج

 ........الجملة األولى:...................................................
 ...............الجملة الثانٌة:............................................

 أكمل الفراغات اآلتٌة بتصرٌف مناسب لكلمة ) سكن ( . -د
 رآن الكرٌم.                    ٌشعر المرء بـ ....................عند تالوة الق -

                               ألبنائها.تحرص الدولة على توفٌر ..............المناسب  –

 

 الفصل الدراسً األول                                ( للصف التاسع 1ورقة تقوٌمٌة )                                             وزارة التربٌة
 اسم الطالبة:..............                                    ( 4-2( ، )  2-2)  المعٌار                                           منطقة الفروانٌة

 : تاسع /...........الصف                                      ) الوحدة األولى (                                  مدرسة هاجر المتوسطة / بنات
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