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ٕالاجابة باللغة العربية فقط

 . Iأكمل الفراغ باملناسب مما بن القوسن
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 -----كتاب أسا ي الفقه املالكي جمعه ٕالامام املالكالكسائي هو إمام املدرسة  ------ي النحو العربي
 ----هو من مؤلفات ابن سينا -----هو املعلم الثاني ي الفلسفة ٕالاسالمية -----هو أصح كتاب بعد كتاب ﷲ"تاريخ ٔالامم وامللوك " تاريخ مشهور لـ ـ------
 ------هو واضع علم العروضاملذهب  -------يعرف بمذهب الرأي
ظهرت جماعة إخوان الصفا ي العصر -----
" املقدمة " ل ـ  ------كتاب مشهور ي علم الاجتماع
أجب عن ثمانية من ٔالاسئلة ٓالاتية (ي جملة أو جملتن
اذكر بعضا من التفاس Srاملشهورة للقرآن الكريم
ما الفرق بrن التفس Srباألثر والتفس Srبالرأي ؟
ّ ْ
عرف الحديث النبوي ؟
ما هو السند ؟
من هم أعالم املدرسة البصرية ي النحو العربي ؟
ما zي مصادر الفقه ٕالاسالمي ؟
ماذا تعرف عن املع{Tلة ؟
من هو أبو حامد الغزا}ي ؟
ماذا تعرف عن ابن رشد ؟
ما zي أهمية بيت الحكمة ؟
ما zي الكتب املشهورة ي الجغرافية العربية ؟
َ
لم سميت ٔالارقام الهندية أرقاما عربية ؟

Time: 3 Hrs

)(10 x 1 = 10 Marks

) املوطأ  /كتاب الخراج  /املسند(
) البصرية  /الكوفية  /البغدادية(
) البخالء  /أدب الكاتب  /القانون ي الطب(
) الكندي  /الفارابي  /ابن رشد (
) صحيح مسلم  /صحيح البخاري  /جامع الSTمذي(
) املسعودي  /ابن خلكان  /الطSaي (
) خليل بن أحمد  /سيبويه ٔ /الاخفش (
) الشافjي  /املالكي  /الحنفي (
) ٔالاموي  /العبا  /العثماني (
) ابن خلدون  /ابن خلكان  /ابن خرداذبه(
)(8 x 2 = 16 Marks
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ّ
أعد فقرة وج.ة عن ستة من ٓالاتية

)(6 x 4 = 24 Marks

موقف ٕالاسالم من العلم واملعرفة
التفس Srواملفسرون
النحو العربي ومدارسه
علم الكالم
املؤرخون العرب املشهرون
الجغرافية عند العرب
الفالسفة املسلمون
علم الطب عند العرب
ابن خلدون
اكتب مقالة عن اثنن مما يأتي
ال ضة الثقافية ي العصر العبا ودور حركة الSTجمة ف ا
القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما
املذاهب الفقهية ٔالاربعة
الصحاح الستة

)(2 x 15 = 30 Marks

