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ٕالاجابة باللغة العربية فقط

 . Iأكمل الفراغ باملناسب مما بن القوسن

)(10 x 1 = 10 Marks

) زين الدين املخدوم  /القا& $%عمر  /أبو بكر الشالياتي (
" .1تحريض أهل ٕالايمان” قصيدة لـ ----
" .2تحفة املجاهدين" أول كتاب 3ي  ----ك9:ال ) أدب  /تاريخ  /علوم (
 .3الشاعر محمد بن م9:ان اش@?ر بـ  ) -------أبو ليFى  /عFي ميان  /أبو سلم(C
) تاج العروس  /سبحة املرجان  /املسلمون 3ي الهند (
 .4من مؤلفات أبي الحسن الندوي -----
)كافور  /صالة  /إيمان(
 ------ .5من الكلمات الهندية أصال
) بيالي  /الباعلوية  /الجش]($
 ------ .6من أسرة السادات بك9:الا
)فازاكاد  /كنور  /فاروق(
 .7تقع كلية روضة العلوم ب------
)رواية  /مجلة  /شخصية(
 " .8صوت ٔالامة" bي  ------عربية هندية
 ------ .9هو الذي يعرف ب"ابن خلكان الهند" )غالم عFي آزاد ،عبد الlي الحس / $kأبو الحسن الندوي(
)ندوة العلماء  /دار العلوم بديوبند /جامعة عليكرﻩ(
b ------ .10ي ال] $تعرف ب"أزهر الهند"
 .IIأجب عن ثمانية من ٔالاسئلة ٓالاتية *ي جملة أو جملتن
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ماذا يكون حال الناس إذا كان ف?uم الخالفة وتعمقوا 3ي لذائذ العيش ؟
ماذا تعرف عن املدينة ال] $دخلها ال?uود والنصارى والعرب أوال 3ي بالد مليبار؟
ما bي ٔالاعمال ال] $قام ?ا مالك بن دينار وأصحابه 3ي ك9:الا ؟
لم يقال إن انحطاط املسلم:ن مأساة إنسانية عامة ؟
ما bي أول دستور مكتوب 3ي تاريخ البشرية ؟ وما bي أهميته ؟
َ
لم كتب الشاعر ن .ك .أحمد مولوي قصيدته "ترياق لداء الفؤاد" ؟
من كان أبو الصباح أحمد مولوي ؟ وما bي مساهمته الجلية ؟
ماذا ّ
و C%ملك مليبار أصحابه الذين رافقه 3ي السفر ح:ن اشتد مرضه ؟
اكتب دليال من القرآن ليشهد مبدأ التسامح 3ي ٕالاسالم.
اكتب أسماء خمسة من شعراء ك9:ال 3ي اللغة العربية.
ماذا تعرف عن بداية تعليم اللغة العربية 3ي ك9:ال ؟
كيف كانت العالقة ب:ن العرب وسواحل ك9:ال قبل وصول ٕالاسالم ؟

)(8 x 2 = 16 Marks
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 . IIIأجب ثالثة من مجموعة " أ " وثالثة من مجموعة " ب " حسب ٕالارشادات

)(6 x 4 = 24 Marks

• املجموعة )أ(  -اشرح ثالثة من ٓالاتية مع ذكر السياق
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وتتيح الشريعة ٕالاسـالمية حريـة العقيـدة وتكفـل حريـة العبـادة ألهـل الـديانات ٔالاخـرى الخاضـع:ن لحكـم ٕالاسـالم.
وكــان املســلمون يعرضــون عFــى النــاس الــدخول 3ــي ٕالاســالم ،ولكــ?م لــم يحملــوهم قس ـرا عFــى اعتناقــه قــط ،وكــان
دخولهم فيه يخولهم املساواة 3ي الحقوق مع الفاتح:ن.
ولكن لم يكن انحطـاط املسـلم:ن وزوال دولـ@?م وركـود ريحهـم – وهـم حملـة رسـالة ٔالانبيـاء ،وهـم للعـالم البشـري
كالعافي ــة للجس ــم ٕالانس ــاني – انحط ــاط ش ــعب أو عنص ــر أو قومي ــة ،فم ــا أه ــون خطب ــه وم ــا أخ ــف وقع ــه ،ولك ــن
انحطاط رسالة bي للمجتمع البشري كالروح ،وا?يار دعامة قام عل?uا نظام الدين والدنيا.
أما ما أشهر عند مسلم $مليبار إن إسالم امللك املذكور كان 3ي زمـان النـ $برؤيـة انشـقاق القمـر ليلـة ،وإنـه سـافر
إى الن $وتشرف بلقياﻩ ورجع إى شحر قاصد املليبار مع الجماعة وتو3ي ف?uا.
وذلك أن تلـك ٔالاشـياء لـم تكـن لتحصـل إال ببـذل أمـوال خط:ـ9ة ،وال تحصـل تلـك ٔالامـوال إال بتضـعيف الضـرائب
ع Fــى الفالح ــ:ن والتج ــار وأش ــباههم والتض ــييق عل ــ?uم ،ف ــإن امتنع ــوا ق ــاتلوهم ،وع ــذبوهم ،وإن أط ــاعوا جعل ــوهم
بم¢£لة الحم 9:والبقر يستعمل 3ي النضح والدياس والحصاد
أنا والحبيب بأرض "وازكاد"
الطيف ذكرني سن:ن قضي@?ا
جسد بحسن تراحم وتفاد
عشنا هناك كأننا عضوان من
• املجموعة )ب(  -اكتب مذكرة وجAة عن ثالثة من ٓالاتية
أبو الحسن عFي الندوي
شاﻩ وي ﷲ الدهلوي
زين الدين املخدوم الثاني
مlي الدين ٓالالوائي
اكتب مقالة عن اثنن مما يأتي
ظهور دين ٕالاسالم 3ي مليبار
نظرة ٕالاسالم إى ٔالاديان ٔالاخرى
تطور الشعر العربي 3ي ك9:ال
املعاهد ٕالاسالمية والعربية 3ي الهند

)(2 x 15 = 30 Marks

