
 
Model Question Paper 

Fourth Semester BA Degree Examinations 
First Degree Programme under CBCSS  

Arabic Language & Literature 

Complementary Course VII - AR1431 : Indian Writing in Arabic 
(2013 admission onwards) 

Time: 3 Hrs                           Max. Marks: 80 

 ؤلاجابت باللغت العزبيت فقط 
 

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

 

ن الذًن اإلاخذوم / اللاض ي عمش / أبى بىش الشالُاحي (           ----كصُذة لـ  ”"جحٍشض أهل ؤلاًمان .1  ) ٍص

خ    هيرال ----أٌو هخاب في  "جحفت اإلاجاهذًن" .2  / علىم ( ) أدب / جاٍس

 ) أبى لُلى / علي مُان / أبى سلمى(      -------الشاعش محمذ بن ميران اشتهش بـ  .3

 ) جاج العشوس / سبحت اإلاشجان / اإلاسلمىن في الهىذ (          -----من مؤلفاث أبي الحسن الىذوي  .4

 وافىس / صالة / إًمان()       من اليلماث الهىذًت أصال ------ .5

ت / الجشتي(      ساداث بىيرالا       من أسشة ال ------ .6  ) بُالي / الباعلٍى

 )فاصاواد / هىىس / فاسوق(        ------جلع ولُت سوضت العلىم ب .7

 )سواًت / مجلت / شخصُت(      عشبُت هىذًت ------" صىث ألامت" هي  .8

 ى الحسن الىذوي()غالم علي آصاد، عبذ الحي الحسني / أب  "ابن خليان الهىذ"هى الزي ٌعشف ب ------ .9

 )هذوة العلماء / داس العلىم بذًىبىذ/ جامعت علُىشه(    "أصهش الهىذ"هي التي حعشف ب ------ .11

 

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

 

 ؟العِش  مارا ًيىن حاٌ الىاس إرا وان فيهم الخالفت وحعملىا في لزائز .11

 ؟مارا حعشف عن اإلاذًىت التي دخلها اليهىد والىصاسي والعشب أوال في بالد ملُباس .12

 ؟ما هي ألاعماٌ التي كام بها مالً بن دًىاس وأصحابه في هيرالا  .13

 ؟  إوساهُت عامت مأساةن اهحعاط اإلاسلمين إلم ًلاٌ  .14

ت ؟ وما هي أهمُخه ؟ .15 خ البشٍش  ما هي أٌو دسخىس مىخىب في جاٍس

اق لذاء الفؤاد" لَم  .16  ؟ هخب الشاعش ن. ن. أحمذ مىلىي كصُذجه "جٍش

 ؟ من وان أبى الصباح أحمذ مىلىي ؟ وما هي مساهمخه الجلُت .17

ى ملً ملُباس أصحابه الزًن سافله في السفش حين اشخذ مشضه .18  ؟ مارا وص ّ

 اهخب دلُال من اللشآن لِشهذ مبذأ الدسامح في ؤلاسالم.  .19

 .العشبُتاللغت اهخب أسماء خمست من شعشاء هيرال في  .21

  ؟مارا حعشف عن بذاًت حعلُم اللغت العشبُت في هيرال  .21

 ؟ سىاحل هيرال كبل وصٌى ؤلاسالمهُف واهذ العالكت بين العشب و  .22

 



 2 

 

III   . 6))  حسب ؤلارشاداثمن مجموعت " ب "  وثالثتمن مجموعت " أ "  ثالثتأجب x 4 = 24 Marks

  

 من آلاجيت مع ذكز السياق ثالثتاشزح   -موعت )أ( اإلاج               

 

ـت العبـادة دهـل الـذًاهاث ألاخـشي الخاضـعين لحىـم ؤلاسـالم.  .23 ـت العلُـذة وجىفـل حٍش عت ؤلاسـالمُت حٍش وجدُح الشَش

ووــان اإلاســلمىن ٌعشضــىن علــى الىــاس الــذخٌى فــي ؤلاســالم، ولىــاهم لــم ًحملــىهم كســشا علــى اعخىاكــه كــغ، ووــان 

 خىلهم فُه ًخىلهم اإلاساواة في الحلىق مع الفاجحين.د

حهـم  .24 وهـم حملـت سسـالت ألاهبُـاء، وهـم للعـالم البشـشي  –ولىن لم ًىن اهحعـاط اإلاسـلمين وصواٌ دولـتهم وسوـىد ٍس

أو عىصــــش أو كىمُــــت، فمــــا أهــــىن خعبــــه ومــــا أخــــف وكعــــه، ولىــــن اهحعــــاط شــــعب  –العافُــــت ل جســــم ؤلاوســــاوي و

 مع البششي والشوح، وانهُاس دعامت كام عليها هظام الذًن والذهُا.اهحعاط سسالت هي للمجخ

أما ما أشهش عىذ مسلمي ملُباس إن إسالم اإلالً اإلازوىس وان في صمـان الىيـي بشةٍـت اوشـلاق اللمـش لُلـت، وإهـه سـافش  .25

 إلى الىيي وحششف بللُاه وسجع إلى شحش كاصذ اإلالُباس مع الجماعت وجىفي فيها. 

شـُاء لـم جىـن لخحصـل إال ببـزٌ أمـىاٌ خعيـرة، وال جحصـل جلـً ألامـىاٌ إال بخئـعُف الئـشائب ورلً أن جلـً ألا  .26

علــــى الفالحــــين والخجــــاس وأشــــباههم والخئــــُِم علــــيهم، فــــئن امخىعــــىا كــــاجلىهم، وعــــزبىهم، وإن أظــــاعىا جعلــــىهم 

 بمنزلت الحمير والبلش ٌسخعمل في الىضح والذًاس والحصاد

 والحبِب بأسض "واصواد"أها   العُف رهشوي سىين كئُتها .27

 جسذ بحسن جشاحم وجفاد  عشىا هىان هأهىا عئىان من     

 

 ( باإلاجموعت )-   من آلاجيت ثالثتاكخب مذكزة وجيزة عن  

     الحسن علي الىذوي  أبى .28

 شاه ولي هللا الذهلىي  .29

ن الذًن اإلاخذوم الثاوي .31  ٍص

 لىائيمحي الذًن آلا .31

 

.IV       2))                                     مما يأحي اثنيناكخب مقالت عن x 15 = 30 Marks 

 ظهىس دًن ؤلاسالم في ملُباس .32

 هظشة ؤلاسالم إلى ألادًان ألاخشي  .33

   جعىس الشعش العشبي في هيرال .34

   اإلاعاهذ ؤلاسالمُت والعشبُت في الهىذ .35


