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 ؤلاجابت باللغت العربيت فقط 

 

I . 10))      أكمل الفراغ باإلاناسب مما بين القوسين x 1 = 10 Marks   

  

 ) املىطأ / كخاب الخشاج / املسنذ( إلامام املالك  حمعهكخاب أساس ي في الفله املالكي  ------ .1

 الترمزي() صحيح مسلم / صحيح البخاسي / حامع     هى أصح كخاب بعذ كخاب هللا ------ .2

 ي / ابن سشذ (الفاساب) الكنذي /   هى املعلم الثاني في الفلسفت إلاسالميت ------ .3

 (تهافت الفالسفت/ تهافت التهافت / الفالسفت)     ابن سشذ مؤلفاثهى من  ----- .4

 ) خليل بن أحمذ / سيبىيه / ألاخفش (    هى واضع علم العشوض ------- .5

 ) ابن خلذون / ابن خلكان / ابن خشداربه(  شهىس في علم الاحخماعكخاب م ------" امللذمت " لـــ  .6

 ) املسعىدي / ابن خلكان / الطبري (   ------"جاسيخ ألامم وامللىك " جاسيخ مشهىس لــــ .7

 ) ألامىي / العباس ي / العثماني (  -----ظهشث حماعت إخىان الصفا في العصش  .8

 ديت(ا) البصشيت / الكىفيت / البغذ  لعشبي في النحى ا ------الكسائي هى إمام املذسست  .9

 ) الشافعي / املالكي / الحنفي (    يعشف بمزهب الشأي -------املزهب  .11

                

.II   8))    من ألاسئلت آلاتيت في جملت أو جملتين ثمانيتأجب عن x 2 = 16 Marks        

 

 اركش بعضا من الخفاسير املشهىسة لللشآن الكشيم .11

 الحذيث النبىي  .12
ْ

 ؟ عّشف

 ما الفشق بين الخفسير باألثش والخفسير بالشأي ؟ .13

 ما هى السنذ ؟ .14

 ؟ما هي الكخب املشهىسة في الجغشافيت العشبيت  .15

 ؟ ما هي أهميت بيت الحكمت .16

 ما هي مصادس الفله إلاسالمي ؟ .17

 ؟  ابن سشذمارا حعشف عن  .18

 ؟مارا حعشف عن املعتزلت  .19

 ؟ من هم إخىان الصفا .21

 الم املذسست البصشيت في النحى العشبي ؟من هم أع .21

 من هى أبى حامذ الغزالي ؟ .22
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III .   6))      من آلاتيت ستتأعّد فقرة وجيزة عن x 4 = 24 Marks  

 

 ابن خلذون  .23

 الخفسير واملفسشون .24

   الجغشافيت عنذ العشب    .25

 علم الكالم .26

 علىم البالغت العشبيت .27

 املسلمىن سفت الفال  .28

 ناملؤسخىن العشب املشهشو  .29

 مىكف إلاسالم من العلم واملعشفت .31

 النحى العشبي ومذاسسه .31

 

.IV       2))                         مما يأتي اثنيناكتب مقالت عن x 15 = 30 Marks 

 

 الصحاح السخت .32

   وعلىمهماوالسنت النبىيت  الكشيم اللشآن .33

 املزاهب الفلهيت ألاسبعت  .34

 ت الترحمت فيهاودوس حشك في العصش العباس يالنهضت الثلافيت  .35

 
 
 
 
 


