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I.  ّّبالصحيحّمماّبينّالقوسينلّالفراغّكم: ( 15 X 1 = 15 marks )                                     

          ّ
 .هو الذي اشتهر بلقب "حسان الهند" ------ .1

 (أنور شاه الكشمٌري/   غالم على آزاد البلغرامً/  فضل الحق الخٌرآبادي)
 .------- مخدوم فً الفقه"فتح المعٌن" هو كتاب مشهور لزٌن الدٌن ال .2

 ( الشافعً/  المالكً/  الحنفً) 
 .هً الجامعة التً أسسها الوطنٌون بزعامة موالنا محمد علً ----- .3

 ( الجامعة الملٌة اإلسالمٌة/  جامعة حمدرد/  جامعة علً كره) 
 .هً مجلة عربٌة تصدر عن المجلس الهندي للعالقات الثقافٌة ------ .4

 (البعث اإلسالمً/  األمةصوت /  ثقافة الهند)
 .بأزهر الهند ----- تعرف .5

 ( دار العلوم بدٌو بند/  الجامعة السلفٌة/  ندوة العلماء) 
 .----- تقع دائرة المعارف اإلسالمٌة فً .6

 ( دلهً/  حٌدر آباد/  لكهنو) 
 . -------- سر سٌد أحمد خان هو مؤسس .7

 ( ءندوة العلما/  الجامعة العثمانٌة/  جامعة علً كره) 
 .فً كٌرال -----أبو لٌلى هو االسم الذي ٌعرف به الشاعر العربً  .8

 ( القاضً عمر البلنكوتً/  أبو بكر الشالٌاتً/  محمد بن مٌران)
 .هً الدولة التً حكمت الهند لمدة أكثر من ثمانٌة قرون ------ .9

 ( المغولٌة/  الغورٌة/  الغزنوٌة) 
 .-------" من مؤلفات1857"وقائع ثورة  .11

 ( نعمانًالشبلً /  عبد الحق الدهلوي/  فضل الحق الخٌرآبادي) 
 .----مشهورة فً والٌة  باقٌات الصالحات كلٌة عربٌة .11

 ( كرنادكا/ تامل نادو/  كٌرال) 
 .--------"الهند فً العهد اإلسالمً" من مؤلفات  .12

 ( عبد الحً الحسنً/   سلٌمان الندوي/  أبو الحسن على الندوي) 
 .ي ٌعرف بـمجدد األلف الثانًالذهو  ------ .13

 ( فٌض الحسن السهارنبوري/  / شاه ولً هللا الدهلوي يأحمد السرهند) 
 . معجم عربً هندي مشهور فً العالم العربً ------- .14

 ( تاج العروس/  فٌض الباري/  فتح المبٌن) 
 .األولى فً كٌرال المقررةالكلٌة العربٌة هً  ----- .15

 ( دار العلوم بفازاكاد/  روضة العلوم بفاروق/  مدٌنة العلوم بفلٌكال) 
 
 
 
 



II. ّأجبّلعشرةّمنّاألسئلةّاآلتيةّموجزا: ( 10 X 2 = 20 marks )                                            

          ّ
 ؟ ما هً المجالت العربٌة التً تصدر فً الهند. 1
 ؟ ماذا تعرف عن اللغة العربٌة الملٌالمٌة. 2
 لخص مساهمات أسرة المخدوم للغة العربٌة.. 3
 ؟ ما هً أهمٌة كتاب "تحفة المجاهدٌن" فً تارٌخ كٌرال. 4
 ؟ فً أي ظروف نظمت "فتح المبٌن". 5
 ؟ كٌف انتشر اإلسالم فً والٌة كٌرال. 6
 ؟ المواضٌع التً عالجها شاه ولً هللا الدهلوي فً "حجة هللا البالغة". ما هً 7
 ؟ دار العلوم بدٌو بند وندوة العلماء بلكهنو فً منهجهما الدراسًما الفرق بٌن . 8
 ؟ "ابن خلكان الهند"ٌعتبر عبد الحً الحسنً  لم  . 9
 ؟ ٌمتاز كتاب "سبحة المرجان" لغالم علً آزاد البلغرامً م  ب. 11
 ؟ بم اشتهر القاضً عمر البلنكوتً. 11
 عّبر آرائك. ؟ لهندٌون كثٌرافً أي علم من العلوم اإلسالمٌة ساهم العلماء ا. 12
 ؟ماذا تعرف عن الفتاوى العالمكٌرٌة . 13
 نقل المسلمون إلى الهند علوما جدٌدة، من أنفعها علم التأرٌخ. أوضح.. 14
 ماذا تعرف عن العالقات التارٌخٌة بٌن الهند وبالد العرب ؟. 15
 

III. ّأشخاصّمنّاآلتيةّثالثةعنّّةوجيزّةاكتبّمذكر: ( 3 X 5 = 15 marks )                            

                   ّ
    محًٌ الدٌن اآللوائً .1
 شاه ولً هللا الدهلوي. 2

    أبو الحسن علً الندوي. 3
 . زٌن الدٌن المخدوم الصغٌر4

   غالم علً آزاد البلغرامً. 5
 محمد الرابع الحسنً الندوي. 6

 

IV. ّمنّاآلتيةّاالثنيناكتبّفقرةّموجزةّعن:ّّّّّّّّّ ( 2 X 5 = 10 marks )  
                                                ّ
   ندوة العلماء بلكهنو  .1

 سلمٌنمماذا خسر العالم بانحطاط ال .2

   الشعر العربً فً كٌرال. 3
  دور الحركات اإلسالمٌة فً تطوٌر اللغة العربٌة فً كٌرال. 4
 

V. يةاكتبّمقالةّواحدةّعنّموضوعّواحدّمنّاآلت:ّّّّّّ ( 1 X 15 = 15 marks )  
                                                ّ
 مساهمة العلماء الهندٌٌن فً تطوٌر العلوم العربٌة واإلسالمٌة  .1

 تطور اللغة العربٌة ودراستها فً والٌة كٌرال .2

 المراكز اإلسالمٌة والعربٌة فً الهند .3

 


