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 . Iأكمل الفراغ باملناسب مما بين القوسين
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((10 x 1 = 10 Marks

(محمي الدًً آلالوائي  /ثكاشي  /ك .ك .ن .كسوب )
"ثساذ مسلمي مليباز " هو كحاب ------
ًركس مازكو بولو عً كيرال باسحعمال كلمة ( -------ملىاد /مليباز  /كيرال)
 --------هو موقع أسسة الشيراشي( فىاوي /هادابوزام  /كويالهدي)
 ------مً مؤلفات شيً الدًً اإلاخدوم الصغير (فحح اإلاعين  /الفحح اإلابين  /الفحوحات )( )6291 / 6261 / 6291
جشكلد جمعية العلماء لعموم كيرال في -----
(كوشين  /فىاوي  /ثسوزوغادي)
"مىبرام ثىغال" هم الصوفية في -----------
( الفسوسيون  /ؤلاهجليز  /البرجغال)
وصل  -------إلى ساحل كيرالا في .6921
( البرجغال  /السامسي  /اإلاغول )
كان كىجالي مسكاز قائد -------
 ----هي جسيدة زسمية لحصب زابطة اإلاسلمين ( مىوزما  /مادًمام  /جىدزكا )( كوالم  /كوشً  /فىان)
 --------مسكص للصوفية في كيرالا

 .IIأجب عن ثمانيت من ألاسئلت آلاتيت في جملت أو جملتين
.11

Time: 3 Hrs

مً هو جاليالكات كوهج محمد حاجي ؟
ما هي جمعية اثحاد اإلاسلمين بكيرالا  Kerala Muslim Aykya Samkham؟

ماذا جعسف عً كحاب "ليال ثالكام" ؟
ما اإلاساد بالكلمة "مابال"  Mappila؟
اذكس أسماء بعض اإلاؤلفين العسب الرًً أطلقوا اسم مليباز لكيرال
اذكس أسماء بعض ألادباء في ألادب اإلاليالمي
ماذا جعسف عً أسسة "شيرا" في مليباز ؟
أًً وصلد ؤلاسالم أوال في الهىد ؟
أًً بدأ جعليم اللغة العسبية في كيرالا ؟
اذكس بعض الكلمات اإلالياإلاية ذات جروز عسبية
مً هم الصوفية ؟
اذكس بعض الجسائد ؤلاسالمية في كيرالا ؟

((8 x 2 = 16 Marks
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ّ . III
أعد فقرة وجيزة عن ستت من آلاتيت
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جمعية اإلاسلمين التربوية MES
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زابطة مسلمي الهىد
هظام الطبقة الاجحماعية في كيرالا
الدزاسة العسبية ؤلاسالمية في كيرالا
روزة مليباز Malabar
وصول الدًاهات إلى كيرالا
اإلاسيحية في كيرالا ووشاطاتهم
دًاهات الجييية والبوذًة في كيرالا
كيرالا ورقافتها

.25
.26
.27
.28
.29
.31
.31

.IV
.32
.33
.34
.35

اكتب مقالت عن اثنين مما يأتي
عالقة كيرالا العسبية
الحسكات ؤلاسالمية في كيرالا
الصوفية والخسامح الدًني في كيرالا
ثطوز ألادب اإلاليالمي Malayalam

((6 x 4 = 24 Marks

((2 x 15 = 30 Marks

