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AR3CMT03 INDIAN ARABIC LITERATURE
 )1كانت أسرة المخادٌم قادمة من الٌمن فً القرن ( ..........تنصب –D
تضم  –Cتكسر  –Bالخامس عشر )A
 )2كان والد الشٌخ علً بن أحمد المعبري  ..........على كوتشٌن (المصدرD
– الصرٌح  –Cقاضٌا  -Bالمٌمً )A
 )3تعلم علً بن أحمد العلوم الدٌنٌة والعربٌة من  .....زٌن الدٌن بن إبراهٌم
(تجر -Dعمه  –Cتفتح  -Bتجزم )A
 )4قرأ علً بن أحمد على عمه  ..........علوم الصرف والنحو والفقه (
زٌن الدٌن بن إبراهٌم  -Dاأللف  – Cالوصل  -Bالهمزة )A
 )5ارتحل  ............إلى مدٌنة كالٌكوت( علً بن أحمد  -Dاأللف – C
الفصل  -Bالقطع )A
 )6الشاعر فخر الدٌن ابو بكر بن رمضان التشالٌاتً صاحب مخمس قصٌدة
 .......وقصٌدة بانت سعاد (األلف  - Dالقطع  -Cالفصل  -Bالبردة )A
 )7زٌن الدٌن المخدوم الكبٌر إنه أول من درس فً  ..............من دٌار
ماالٌبار ( القطع  -Dاأللف –Cالجامع األزهر  -Bالفصل )A
 ........ )8زٌن الدٌن المخدوم الكبٌر عام  1521م ( ولد  -Dتوفً –C
هاجر  -Bارتحل)A
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 ......... )9جنازة زٌن الدٌن المخدوم الكبٌر أمام الجامع المشهور بـبونانً
(دفن  –Dالبدل  –Cالتمٌٌز  -Bالمنادى )A
)10

مرشد الطالب ،لمن هذا الكتاب؟ (زٌن الدٌن المخدوم الكبٌر –D

عاد –Cظافرا  –Bعاد الجٌش )A
 ...... )11مؤلفه زٌن الدٌن المخدوم الكبٌر (باع  –Dالتاجر  –Cمحلوجا - B
كفاٌة الفرائض )A
 )12سراج القلوب و  .........لزٌن الدٌن المخدوم الكبٌر (الفاعل -D
البدل  –Cعالج الذنوب  -Bالحال )A
 ...... )13وحرفة األلباء لزٌن الدٌن المخدوم الكبٌر (البدل  –Dتحفة
األحٌاء  –Cالتمٌٌز  - Bالحال )A
 )14تسهٌل الكافٌة فً شرح الكافٌة لـ ( .......ابن حاجب  -Dالملحوظ C
 المحلوج  -Bالتمٌٌز )A )15حاشٌة وافٌة على اإلرشاد لـ ( .......ابن المقرئ  -Dالملفوظ -C
الممٌز  -Bالتمٌٌز )A
 )16حاشٌة على التحفة لـ (.........الحال  -Dبدل  -Cممٌز  –Bابن
الوردي )A
 )17حاشٌة على ألفٌة لـ (. .....جزمه  –Dرفعه  –Cابن مالك  -Bجره A
)
 )18كمل  ........بن زٌن الدٌن بعد أبٌه حاشٌة ألفٌة البن
مالك(.جزمه –Dعبد العزٌز  -Cرفعه  -Bنصبه )A
 )19عرب زٌن الدٌن المخدوم الكبٌر شعب اإلٌمان لنور الدٌن اإلٌجً
من الفارسٌة (.جره  –Dرفعه  -Cنصبه  -Bجزمه )A
 .........كتاب زٌن الدٌن المخدوم الكبٌر فً المواعظ(.شمس
)20
الهدى ٌ –Dجزم ٌ –Cجر ٌ -Bرفع )A
 ......... )21هو مختصر الشفاء للقاضً عٌاض فً سٌر النبً
(النعت  -Dالبدل –Cالنداء – Bالصفاء من الشفاء )A
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 .............. )22فً حل كافٌة ابن الحاجب
(ٌجزم ٌ -Dرفع  –Cكفاٌة الطالب ٌ –Bجر )A
 )23هداٌة األذكٌاء إلى طرٌق األولٌاء  ،فٌها  .....بٌتا (C 189 -D188
 )A 190 -B 187 )24مطلع كتاب هداٌة األذكٌاء إلى طرٌق األولٌاء ................
(الحمد هلل الموفق للعال  - Dالتابع - Cالتمٌٌز– Bالمبدل منه) A
 )25مؤلف كتاب العوارف المعارف هو ( ......شهاب الدٌن السهروردي
 –Dالمكان  -Cاآللة  -Bالهٌئة )A
 )26التبٌان فً آداب حملة القرآن لإلمام ( .........الزمان  –Dالمرة -C
اآللة  -Bالنووي )A
 ......... )27للشٌخ زٌن الدٌن الخوافً (الزمان  –Dالمرة  –Cالرسالة
القدسٌة  -Bالفاعل )A
 )28دخل فاسكودا غاما عام .....م نزل فً قرٌة كاباد (–D 1499
)A 1500 -B 1497 –C 1498
ٌ )29صاغ اسما الزمان والمكان من الثالثً على وزن ( ........مفعل
 –Dمفعلة  –Cمفعول  –Bفاعل )A
 )30تحرٌض أهل اإلٌمان على جهاد عبدة الصلبان لـ .......
(زٌن الدٌن المخدوم الكبٌر – Dالهٌئة  – Cالمرة – Bالزمان) A
 )31ولد الشٌخ زٌن الدٌن المخدوم الصغٌر عام  ....هـ –D 1028( .
)A 931 -B 991 –C 978
(المرة– D
 )32والد زٌن الدٌن المخدوم الصغٌر هو ........
الزمان  – Cمحمد الغزالً – Bالمكان) A
 )33عم الشٌخ زٌن الدٌن المخدوم الصغٌر هو الشٌخ (.....وفقه –D
عبد العزٌز المعبري  –Cسواء  -Bمرادف )A
 )34قرة العٌن بمهمات الدٌن للشٌخ ( .........زٌن الدٌن المخدوم
الصغٌر  - Dمركبا  –Cمعطوفا علٌه  –Bألفاظ العقود )A
 )35إرشاد العباد إلى سبٌل الرشاد للشٌخ ( ........زٌن الدٌن المخدوم D
 عكسه  –Cضده  -Bمرادفه)APage 3
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 )36إحكام آحكام النكاح للشٌخ ٌ ( ........خالف ٌ - Dضاد ٌ –Cعاكس B
– زٌن الدٌن المخدوم الصغٌر )A
 )37الفتاوى الهندٌة للشٌخ  ( .......خمسة  - Dأربعة  –Cزٌن الدٌن
المخدوم الصغٌر  - Bثالثة)A
 )38الجواهر فً عقوبة أهل الكبائر للشٌخ  ( ..........اثنان  – Dزٌن
الدٌن المخدوم الصغٌر  –Cعشرة  - Bواحد )A
 )39فتح المعٌن ،اسمه الكامل بشرح  (......قرة العٌن  - Dاأللف –C
العدد  - Bالعقود )A
 )40فتح المعٌن لـ ( زٌن الدٌن المخدوم  - Dالثالثة  –Cثالثة - B
ثالث )A
 )41ما هو أول كتاب ألف فً تارٌخ كٌراال؟ (السادس  - Dاثنتان - C
ستة  – Bتحفة المجاهدٌن )A
 )42تحفة المجاهدٌن ،اسمه الكامل تحفة المجاهدٌن فً بعض ( .........
العاشر  - Dعاشرة  –Cأخبار البرتغالٌٌن  - Bعشرة )A
قدم زٌن الدٌن المخدوم الصغٌر تحفة المجاهدٌن للسلطان ..........
)43
حاكم مملكة بٌجابوربجنوب الهند (منشر  – Dعلً عادل شاه  -حرف - B
تركٌب )A
 )44نقل األستاذ محمد حسن نٌنار رئٌس القسم العربً بجامعة مدراس
تحفة المجاهدٌن إلى  ( ......اإلنجلٌزٌة  - Dكنس  –Cكناس ٌ - Bسكن A
)
 )45نقل شمس هللا القادري تحفة المجاهدٌن إلى ( ........األردوٌة - D
حارث  - Cاإلضافة  – Bمركب إضافً )A
 )46القاضً محمد بن عبد العزٌز الكالٌكوتً من رواد شعراء العربٌة
فً  ( ..........سكون  - Dلعب  –Cالعب  - Bكٌراال )A
 )47ولد القاضً محمد سنة 1577م بـ ( ........داخل  - Dمرفوع - C
كالٌكوت  - Bمدخول )A
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 )48القاضً محمد  ،والده ( ........ناب  –Dالقاضً عبد العزٌز –C
مصنوع  -Bصانع ) A
 )49توفً القاضً محمد فً  15من ربٌع األول عام  .......هـ (
)A 1035 -B 1030 -C 1020 -D1025
 )50إلى كم أٌها اإلنسان ،مؤلفه ( .......القاضً محمد  -Dقلم C -سٌارة
 -Bصغٌر A
 )51إلى كم أٌها اإلنسان؟ شرحها القاضً ( ............السادس - D
اثنتان  - Cستة  – Bأبوبكر بن محً الدٌن الكالٌكوتً )A
 )52مؤلف قصٌدة الفتح المبٌن  (.........العاشر  - Dعاشرة  –Cالقاضً
أبو بكر محً الدٌن الكالٌكوتً  - Bعشرة )A
مرثٌة القاضً أبو بكر محً الدٌن الكالٌكوتً لـ( .........منشر D
)53
– الشٌخ عثمان لبة القاٌلً  -حرف  - Bتركٌب )A
 )54فً مقاصد النكاح  .......بٌتا ( - B 251 –C 250 - D 252
)A 253
 )55ولد شاه ولً هللا الدهلوي فً الرابع من شوال سنة  .....هـ (1114
)A 1004 – B 1334 - C 1224 -D
ٌ )56صل نسب شاه ولً هللا الدهلوي إلى  ( ........سكون  - Dلعب –C
العب  – Bعمر الفاروق )A
 )57كان والد شاه ولً هللا الدهلوي هو ( .......داخل  - Dمرفوع – C
الشٌخ عبد الرحٌم  - Bمدخول )A
 )58أبو شاه ولً هللا الدهلوي أسس فً دلهً ( ..........ناب –D
المدرسة الرحٌمٌة  –Cمصنوع  -Bصانع ) A
 )59عنوان رسالة شاه ولً هللا الدهلوي هو  (......إنسان العٌن فً
مشائخ الحرمٌن -Dالمرتفعة  -Cمرافق  -Bمرتفعون )A
 )60رجع اإلمام الدهلوي من مكة المكرمة إلى الهند عام .....م
(A 1771 - B 1772 C -1774 -D 1773
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)61

صاحب تاج العروس شرح القاموس هو ( ...........تنصب –D

تضم  –Cتكسر  –Bمحمد مرتضى الزبٌدي البلغرامً )A
)62

صاحب إتحاف السادة المتقٌن فً شرح إحٌاء علوم الدٌن هو .......

(المصدر  – Dالصرٌح  -Cالمصدر  -Bمحمد مرتضى الزبٌدي
البلغرامً )A
)63

كان الشاه عبد العزٌز الدهلوي ،ابن من؟ (.تجر -Dشاه ولً هللا

الدهلوي  –Cتفتح  -Bتجزم )A
)64

توفً شاه ولً هللا الدهلوي عام  ......م– C 1762 -D 1763 (.

)A 1760 -B 1761
)65

حجة هللا البالغة للشٌخ  (..........شاه ولً هللا الدهلوي  -Dاأللف C

– الفصل  -Bالقطع )A
)66

إزالة الخلفاء عن خالفة الخلفاء ،لمن هذا؟ (األلف  - Dالقطع -C

الفصل  –Bشاه ولً هللا الدهلوي )A
)67

مؤلف التفهٌمات اإللهٌة هو  ( .........القطع  -Dاأللف –Cشاه

ولً هللا الدهلوي  -Bالفصل )A
)68

ولد القاضً عمر الملٌباري فً الٌوم العاشر من ربٌع األول

سنة ......هـ )A1377 -B 1277–C 1177 -D 1188 ( .
)69

والد القاضً عمر هو الشٌخ علً مصلٌار وأمه ( .....آمنة –D

البدل  –Cالتمٌٌز  -Bالمنادى )A
)70

توفً األستاذ ممً كوتً مصلٌار عام  ....هـ (–D 1196

)A 1096 –B 1396–C 1296
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 )71توفً السٌد حسن سنة  .......هـ (- B 1278 –C 1287 –D 1187
)A 1178
 )72نفائس الدرر لـ ( ..........فاعل  -Dبدل  –Cالقاضً عمر -B
الحق )A
 )73مقاصد النكاح لـ ( .........البدل  –Dالقاضً عمر  –Cالتمٌٌز - B
الحال )A
 )74أصول الذبح لـ ( ..........القاضً عمر  -Dالملحوظ  -Cالمحلوج B
 التمٌٌز )A )75أبو لٌلى محمد بن مٌران المشهور بـ ( ...........أبً لٌلى -D
الملفوظ  -Cالممٌز  -Bالتمٌٌز )A
 )76بصٌص من الرحمن لـ (........الحال  -Dبدل  -Cممٌز  –Bأبً
لٌلى )A
 )77بصٌص من الرحمن تحتوي على  ......بٌتا(.جزمه  –Dرفعه -C
خمسٌن  -Bجره )A
 )78ولد الدكتور محً الدٌن اآللوائً عام  ......م-C 1925–D 1825(.
)A 1952 -B 1852
 )79حصل الدكتور محً الدٌن اآللوائً على شهادة أفضل العلماء من
جامعة  ........سنة 1949م(.مدراس  –Dرفعه  -Cنصبه  -Bجزمه )A
 )80الدعوة اإلسالمٌة وتطوراتها فً شبه القارة الهندٌة من مؤلفات
(........محً الدٌن اآللوائً ٌ –Dجزم ٌ –Cجر ٌ -Bرفع )A
 )81األدب الهندي المعاصر للدكتور ( ...........النعت  -Dالبدل –C
النداء – Bمحً الدٌن اآللوائً )A
 )82منهاج الدعوة للدكتور ..........
(ٌجزم  -Dمقصودة  –Cمحً الدٌن اآللوائً ٌ –Bجر )A
 )83ترجم الدكتور محً الدٌن اآللوائً شمٌن إلى ( .......مرفوع-D
العربٌة  -Cمبنً  -Bمعرب )A
 )84كان أن ك أحمد المولوي شاعرا عربٌا .......
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(ملٌبارٌا  - Dالتابع - Cالتمٌٌز– Bالمبدل منه) A
 )85ولد األستاذ أن ك أحمد المولوي فً سنة  .....م (–D 1926
)A 1826 -B 1862 -C 1962
 )86حصل أن ك أحمد الكاداواتوري على شهادة أفضل العلماء من كلٌة
 ........ببولٌكال سنة 1949م (الزمان  –Dالمرة  -Cاآللة  –Bمدٌنة
العلوم )A
 )87الشافً فً علم العروض والقوافً للشٌخ ( ......الزمان  –Dالمرة
 –Cأن ك أحمد الكاداواتوري  -Bالفاعل )A
 )88توفً ان ك أحمد المولوي فً سنة  .....م 2007 –D 2008( .
)A 2010 -B 2009–C
 )89علماء العربٌة فً الهند ومؤلفاتهم للدكتور( ...........جمال الدٌن
الفاروقً  –Dمفعلة  –Cمفعول  –Bفاعل )A
 )90أعالم المؤلفٌن العربٌة فً البالد الهندٌة للدكتور............
(جمال الدٌن الفاروقً – Dالهٌئة  – Cالمرة – Bالزمان) A
 )91توفً د محً الدٌن اآللوائً سنة ......م –C 1997 –D 1995( .
)A 1996 -B 1999
 )92مؤلف أعالم الدعوة اإلسالمٌة فً شبه القارة الهندٌة هو ..........
(المرة – Dالزمان  – Cد محً الدٌن اآللوائً – Bالمكان) A
 )93من جمع دٌوان أن ك أحمد مولوي؟ (وفقه  –Dنذٌر كاداواتور –C
سواء  -Bمرادف )A
 )94رواٌة شمٌن رواٌة  ........ترجمها د محً الدٌن اآللوائً
(ماالٌاالمٌة  - Dمركبا  –Cمعطوفا علٌه  –Bألفاظ العقود )A
 )95ولد أبو لٌلى ببولٌكال سنة ......م (1911 –C 1912 - D 1913
)A1990 -B
 )96توفً أبولٌلى عام .....م – B 1950 –C 1952 - D 1953 ( .
)A 1951
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ٌ )97علو والٌعلى ،منظومة كتبها الشاعر  ( .........خمسة  - Dأربعة
 –Cأن ك أحمد المولوي  - Bثالثة)A
 )98أعظم بذكر أنزل الرحمن  ،.مطلع منظومة  .....للشاعر أن ك أحمد
المولوي ( اثنان ٌ – Dعلو وال ٌعلى  –Cعشرة  - Bواحد )A
 )99كٌف انتشر اإلسالم فً الهند ،مؤلفه  ( .........د محً الدٌن
اآللوائً  - Dاأللف  –Cالعدد  - Bالعقود )A
 ،............... )100مؤلفه د محً الدٌن اآللوائً ( منهاج المعلمٌن لتعلٌم
العربٌة  - Dالرفع  –Cالسكون  - Bالجزم )A
 )101كانت أسرة المخادٌم قادمة من  .....فً القرن الخامس عشر
(تنصب  –Dتضم  –Cتكسر  -Bالٌمن )A
 )102كان والد الشٌخ علً بن أحمد المعبري قاضٌا على……..
(المصدر  – Dالصرٌح  -Cكوتشٌن  -Bالمٌمً )A
 )103تعلم علً بن أحمد العلوم الدٌنٌة والعربٌة من عمه (........تجر-D
زٌن الدٌن بن إبراهٌم  –Cتفتح  -Bتجزم )A
 )104قرأ علً بن أحمد على على  .......زٌن الدٌن بن إبراهٌم علوم
الصرف والنحو والفقه ( عمه  -Dاأللف  – Cالوصل  -Bالهمزة )A
 )105ارتحل علً بن أحمد إلى مدٌنة  (.......كالٌكوت  -Dاأللف – C
الفصل  -Bالقطع )A
 )106الشاعر فخر الدٌن ابو بكر بن رمضان التشالٌاتً صاحب مخمس
قصٌدة البردة وقصٌدة بانت ( .......األلف  - Dالقطع  -Cالفصل -B
سعاد )A
 ......... )107إنه أول من درس فً الجامع األزهر من دٌار ماالٌبار (
القطع  -Dاأللف –Cزٌن الدٌن المخدوم الكبٌر  -Bالفصل )A
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 )108توفً زٌن الدٌن المخدوم الكبٌر عام  ....م ( –C 1521 -D 1522
)A1520 -B 1523
 )109دفن جنازة زٌن الدٌن المخدوم الكبٌر أمام الجامع المشهور بـ
( .......بونانً  –Dالبدل  –Cالتمٌٌز  -Bالمنادى )A
 )110مرشد الطالب ،لمن هذا الكتاب؟ (زٌن الدٌن المخدوم الكبٌر –D
عاد –Cظافرا  –Bعاد الجٌش )A
)111

.كفاٌة الفرائض مؤلفه زٌن الدٌن المخدوم ( .......باع  –Dالتاجر

 –Cمحلوجا  - Bالكبٌر) A
 ......... )112و عالج الذنوب لزٌن الدٌن المخدوم الكبٌر (الفاعل -D
البدل  –Cسراج القلوب  -Bالحال )A
 )113تحفة األحٌاء و .......لزٌن الدٌن المخدوم الكبٌر (البدل  –Dحرفة
األلباء  –Cالتمٌٌز  - Bالحال )A
 ........ )114فً شرح الكافٌة لـابن الحاجب (تسهٌل الكافٌة -D
الملحوظ  -Cالمحلوج  -Bالتمٌٌز )A
 )115حاشٌة وافٌة على  .......لـابن المقري (اإلرشاد  -Dالملفوظ -C
الممٌز  -Bالتمٌٌز )A
 )116حاشٌة على  ........البن الوردي(.الحال  -Dبدل  -Cممٌز –B
التحفة )A
 )117حاشٌة على  .....البن مالك (.جزمه  –Dرفعه –Cألفٌة  -Bجره )A
 )118كمل عبد العزٌز بن زٌن الدٌن بعد أبٌه حاشٌة  .......البن
مالك(.جزمه –Dألفٌة  -Cرفعه  -Bنصبه )A
 )119عرب زٌن الدٌن المخدوم الكبٌر شعب اإلٌمان لنور الدٌن اإلٌجً
من (. .........الفارسٌة  –Dرفعه  -Cنصبه  -Bجزمه )A
 )120شمس الهدى كتاب  .........فً المواعظ (.زٌن الدٌن المخدوم
الكبٌر ٌ –Dجزم ٌ –Cجر ٌ -Bرفع )A
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 )121الصفاء من الشفاءهو .......الشفاء للقاضً عٌاض فً سٌر النبً
(النعت  -Dالبدل –Cالنداء – Bمختصر ) A
 )122كفاٌة الطالب فً حل كافٌة ..........
(ٌجزم ٌ -Dرفع –Cابن الحاجب ٌ –Bجر )A
 )123هداٌة األذكٌاء إلى طرٌق األولٌاء  ،فٌها  .....بٌتا (C 189 -D188
 )A 190 -B 187 )124مبدء كتاب هداٌة األذكٌاء إلى طرٌق األولٌاء ................
(الحمد هلل الموفق للعال  - Dالتابع - Cالتمٌٌز– Bالمبدل منه) A
 )125مؤلف كتاب ...........هو شهاب الدٌن السهروردي (العوارف
المعارف  –Dالمكان  -Cاآللة  -Bالهٌئة )A
 ........... )126لإلمام النووي (الزمان  –Dالمرة  -Cاآللة  -Bالتبٌان فً
آداب حملة القرآن )A
 )127الرسالة القدسٌة للشٌخ ( ..........الزمان  –Dالمرة  –Cزٌن الدٌن
الخوافً  -Bالفاعل )A
 )128دخل فاسكودا غاما سنة .....م نزل فً قرٌة كاباد (–D 1499
)A 1500 -B 1497 –C 1498
 )129والد  ........هو محمد الغزالً (زٌن الدٌن المخدوم الصغٌر –D
مفعلة  –Cمفعول  –Bفاعل )A
 ............ )130لزٌن الدٌن المخدوم الكبٌر (تحرٌض أهل اإلٌمان على
جهاد عبدة الصلبان – Dالهٌئة  – Cالمرة – Bالزمان) A
 )131ولد الشٌخ زٌن الدٌن المخدوم الصغٌر سنة  ....هـ –D 1028( .
)A 931 -B 991 –C 978
 ....... )132زٌن الدٌن المخدوم الصغٌر هو محمد الغزالً
(المرة – Dالزمان  – Cوالد– Bالمكان) A
 ....... )133الشٌخ زٌن الدٌن المخدوم الصغٌر هو الشٌخ عبد العزٌز
المعبري (وفقه  –Dعم  –Cسواء  -Bمرادف )A
 ......... )134للشٌخ زٌن الدٌن المخدوم الصغٌر (قرة العٌن بمهمات
الدٌن  -Dمركبا  –Cمعطوفا علٌه  –Bألفاظ العقود )A
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 ............ )135للشٌخ زٌن الدٌن المخدوم (إرشاد العباد إلى سبٌل الرشاد
 -Dعكسه  –Cضده  -Bمرادفه)A
 ........ )136للشٌخ زٌن الدٌن المخدوم الصغٌر ( ٌخالف ٌ - Dضاد –C
ٌعاكس  – Bإحكام آحكام النكاح )A
 ....... )137للشٌخ زٌن الدٌن المخدوم الصغٌر ( خمسة  - Dأربعة –C
الفتاوى الهندٌة  - Bثالثة)A
 ........ )138للشٌخ زٌن الدٌن المخدوم الصغٌر ( اثنان  – Dالجواهر فً
عقوبة أهل الكبائر – Cعشرة  - Bواحد )A
 ،....... )139اسمه الكامل فتح المعٌن بشرح قرة العٌن ( فتح المعٌن - D
األلف  –Cالعدد  - Bالعقود )A
 ........ )140لـزٌن الدٌن المخدوم ( فتح المعٌن  - Dالثالثة  –Cثالثة - B
ثالث )A
 )141أول كتاب ألف فً تارٌخ كٌراال لمن هذا؟ (السادس  - Dاثنتان - C
ستة  – Bزٌن الدٌن المخدوم الصغٌر) A
 ،............... )142اسمه الكامل تحفة المجاهدٌن فً بعض أخبار
البرتغالٌٌن ( العاشر  - Dعاشرة  –Cتحفة المجاهدٌن  - Bعشرة )A
 )143قدم زٌن الدٌن المخدوم الصغٌر  .........للسلطان علً عادل شاه
حاكم مملكة بٌجابوربجنوب الهند (منشر  – Dتحفة المجاهدٌن  -حرف B
 تركٌب )A )144نقل األستاذ محمد حسن نٌنار رئٌس القسم العربً بجامعة مدراس
 ..........إلى اإلنجلٌزٌة(تحفة المجاهدٌن  - Dكنس  –Cكناس - B
ٌسكن )A
 )145نقل شمس هللا القادري  .......إلى األردوٌة (تحفة المجاهدٌن - D
حارث  - Cاإلضافة  – Bمركب إضافً )A
 )146القاضً  ..........الكالٌكوتً من رواد شعراء العربٌة فً كٌراال (
سكون  - Dلعب  –Cالعب  - Bمحمد بن عبد العزٌز )A
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 )147ولد القاضً  .....سنة 1577م بـ كالٌكوت (داخل  - Dمرفوع - C
محمد  - Bمدخول )A
 )148القاضً  ، ........والده القاضً عبد العزٌز (ناب  –Dمحمد –C
مصنوع  -Bصانع ) A
 )149توفً القاضً محمد فً سنة  .......هـ ( -C 1020 -D1025
)A 1035 -B 1030
 ،............ )150مؤلفه القاضً محمد (إلى كم أٌها اإلنسان  - DقلمC -
سٌارة  - Bصغٌر A
 .......... )151شرحها القاضً أبوبكر بن محً الدٌن الكالٌكوتً
(السادس  - Dاثنتان  - Cستة  – Bإلى كم أٌها اإلنسان؟ )A
 )152مؤلف قصٌدة الفتح المبٌن القاضً أبو بكر محً الدٌن الكالٌكوتً (
العاشر  - Dعاشرة  –Cالفتح المبٌن  -Bعشرة )A
 )153مرثٌة القاضً أبو بكر محً الدٌن الكالٌكوتً لـ( .........منشر D
– الشٌخ عثمان لبة القاٌلً  -حرف  - Bتركٌب )A
 )154فً مقاصد النكاح  ......بٌتا ( A 253 - B 251 –C 250 - D 252
)
 )155ولد شاه ولً هللا الدهلوي فً عام  .....هـ (- C 1224 - D 1114
)A 1004 – B 1334
ٌ )156صل نسب  ..........إلى عمر الفاروق ( سكون  - Dلعب –C
العب – Bشاه ولً هللا الدهلوي )A
 )157كان والد  .......هو الشٌخ عبد الرحٌم (داخل  - Dمرفوع  – Cشاه
ولً هللا الدهلوي  - Bمدخول )A
 )158أبو شاه ولً هللا الدهلوي أسس فً  .........المدرسة الرحٌمٌة
(ناب  –Dدلهً  –Cمصنوع  -Bصانع ) A
 )159عنوان رسالة  ...........هو إنسان العٌن فً مشائخ الحرمٌن (شاه
ولً هللا الدهلوي - Dالمرتفعة  -Cمرافق  -Bمرتفعون )A
 )160رجع اإلمام الدهلوي من مكة المكرمة إلى الهند سنة .....م
(A 1771 - B 1772 C -1774 -D 1773
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 )161صاحب  .......شرح القاموس هو محمد مرتضى الزبٌدي
البلغرامً (تنصب  –Dتضم  –Cتكسر  –Bتاج العروس )A
 )162صاحب إتحاف السادة المتقٌن فً شرح  ..........هو محمد مرتضى
الزبٌدي البلغرامً (المصدر  – Dالصرٌح  -Cالمصدر  -Bإحٌاء علوم
الدٌن )A
 )163كان الشاه عبد العزٌز الدهلوي ،ابن من؟ (.تجر -Dشاه ولً هللا
الدهلوي  –Cتفتح  -Bتجزم )A
 )164توفً شاه ولً هللا الدهلوي سنة  ......م– C 1762 -D 1763 (.
)A 1760 -B 1761
 ............. )165للشٌخ شاه ولً هللا الدهلوي (حجة هللا البالغة -D
األلف  – Cالفصل  -Bالقطع )A
 )166إزالة الخلفاء عن خالفة الخلفاء ،لمن هذا؟ (األلف  - Dالقطع -C
الفصل  –Bشاه ولً هللا الدهلوي )A
 )167مؤلف  .........هو ولً هللا الدهلوي ( القطع  -Dاأللف –C
التفهٌمات اإللهٌة  - Bالفصل )A
 )168ولد القاضً عمر فً عام  ......هـ –C 1177 -D 1188 ( .
)A1377 -B 1277
)169

والد القاضً عمر هو ........وأمه آمنة (الشٌخ علً مصلٌار –D

البدل  –Cالتمٌٌز  -Bالمنادى )A
 )170توفً األستاذ ممً كوتً مصلٌار سنة  ....هـ (–D 1196
)A 1096 –B 1396–C 1296
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)171

توفً السٌد حسن عام  .......هـ (B 1278 –C 1287 –D 1187

 )A 1178 ....... )172لـالقاضً عمر (فاعل  -Dبدل  –Cنفائس الدرر  -Bالحق )A
 ........ )173لـلقاضً عمر (البدل  –Dمقاصد النكاح  –Cالتمٌٌز - B
الحال )A
 .......... )174للقاضً عمر (أصول الذبح  -Dالملحوظ  -Cالمحلوج -B
التمٌٌز )A
 ............ )175المشهور بـأبً لٌلى (محمد بن مٌران  -Dالملفوظ -C
الممٌز  -Bالتمٌٌز )A
 ........... )176ألبً لٌلى(الحال  -Dبدل  -Cممٌز  –Bبصٌص من
الرحمن )A
 ........... )177تحتوي على خمسٌن بٌتا(.جزمه  –Dرفعه  -Cبصٌص
من الرحمن  -Bجره )A
 )178ولد د محً الدٌن اآللوائً سنة  ......م-C 1925–D 1825(.
)A 1952 -B 1852
 )179حصل الدكتور محً الدٌن اآللوائً على شهادة  .......من جامعة
مدراس سنة 1949م(.أفضل العلماء  –Dرفعه  -Cنصبه  -Bجزمه )A
 .......... )180من مؤلفات محً الدٌن اآللوائً (الدعوة اإلسالمٌة
وتطوراتها فً شبه القارة الهندٌةٌ – Dجزم ٌ –Cجر ٌ -Bرفع )A
 ........ )181للدكتور محً الدٌن اآللوائً (النعت  -Dالبدل –Cالنداء
 –Bاألدب الهندي المعاصر )A
(ٌجزم  -Dمقصودة C
 ......... )182للدكتور محً الدٌن اآللوائً
– منهاج الدعوة ٌ –Bجر )A
 )183ترجم الدكتور محً الدٌن اآللوائً  .......إلى العربٌة (مرفوع-D
شمٌن  -Cمبنً  -Bمعرب )A
(عربٌا - D
 )184كان أن ك أحمد المولوي شاعرا  .....ملٌبارٌا
التابع - Cالتمٌٌز– Bالمبدل منه) A
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 )185ولد الشاعر أن ك أحمد المولوي فً عام  .....م (–D 1926
)A 1826 -B 1862 -C 1962
 )186حصل أن ك أحمد الكاداواتوري على شهادة  ........من كلٌة مدٌنة
العلوم ببولٌكال سنة 1949م (الزمان  –Dالمرة  -Cاآللة  –Bأفضل
العلماء) A
 ........ )187للشٌخ أن ك أحمد الكاداواتوري (الزمان  –Dالمرة –C
الشافً فً علم العروض والقوافً  -Bالفاعل )A
 )188توفً الشاعر ان ك أحمد الكاداواتوري فً عام  .....م 2008( .
)A 2010 -B 2009–C 2007 –D
 ................ )189للدكتور جمال الدٌن الفاروقً (علماء العربٌة فً
الهند ومؤلفاتهم – Dمفعلة  –Cمفعول  –Bفاعل )A
(أعالم المؤلفٌن
 .............. )190للدكتورجمال الدٌن الفاروقً
العربٌة فً البالد الهندٌة – Dالهٌئة  – Cالمرة – Bالزمان) A
 )191توفً محً الدٌن اآللوائً عام ......م –C 1997 –D 1995( .
)A 1996 -B 1999
(المرةD
 )192مؤلف  ..................هو د محً الدٌن اآللوائً
– الزمان  – Cأعالم الدعوة اإلسالمٌة فً شبه القارة الهندٌة – B
المكان) A
 )193جمع دٌوان أن ك أحمد مولوي هو ( .......وفقه  –Dنذٌر
كاداواتور  –Cسواء  -Bمرادف )A
 )194رواٌة شمٌن رواٌة ماالٌاالم ترجمها ( .......د محً الدٌن اآللوائً
 -Dمركبا  –Cمعطوفا علٌه  –Bألفاظ العقود )A
 )195ولد محمد بن مٌران ببولٌكال مقاطعة ماالبورام عام ......م
()A1990 -B 1911 –C 1912 - D 1913
 )196توفً محمد بن مٌران سنة .....م 1950 –C 1952 - D 1953 ( .
)A 1951–B
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ٌ )197علو والٌعلى ....... ،كتبها الشاعر أن ك أحمد المولوي ( خمسة D
 أربعة  –Cمنظومة  - Bثالثة)A )198أعظم بذكر أنزل الرحمن  ،.مطلع منظومة ٌعلو وال ٌعلى
للشاعر ( ..........اثنان  – Dأن ك أحمد المولوي  –Cعشرة  - Bواحد A
)
 ، )199مؤلفه د محً الدٌن اآللوائً (كٌف انتشر اإلسالم فً الهند - D
األلف  –Cالعدد  - Bالعقود )A
 )200منهاج المعلمٌن لتعلٌم العربٌة  ،مؤلفه( .........د محً الدٌن
اآللوائً  - Dالرفع  –Cالسكون  - Bالجزم )A

ANSWER KEY

Page 17

BoS (UG) Arabic, Mahatma Gandhi University, Kottayam, Kerala, India

1. A
2. B
3. C
4. D
5. D
6. A
7. B
8. C
9. D
10. D
11. A
12. B
13. C
14. D
15. D
16. A
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18. C
19. D
20. D
21. A
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23. C
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26. A
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28. C
29. D
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A
B
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D
D
A
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D
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A
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88. C
89. D
90. D
91. A
92. B
93. C
94. D
95. D
96. A
97. B
98. C
99. D
100. D
101. A
102. B
103. C
104. D
105. D
106. A
107. B
108. C
109. D
110. D
111. A
112. B
113. C
114. D
115. D
116. A
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117. B
118. C
119. D
120. D
121. A
122. B
123. C
124. D
125. D
126. A
127. B
128. C
129. D
130. D
131. A
132. B
133. C
134. D
135. D
136. A
137. B
138. C
139. D
140. D

141. A
142. B
143. C
144. D
145. D
146. A
147. B
148. C
149. D
150. D
151. A
152. B
153. C
154. D
155. D
156. A
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158. C
159. D
160. D
161. A
162. B
163. C

164. D
165. D
166. A
167. B
168. C
169. D
170. D
171. A
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173. C
174. D
175. D
176. A
177. B
178. C
179. D
180. D
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182. B
183. C
184. D
185. D
186. A
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187. B
188. C
189. D
190. D
191. A
192. B
193. C
194. D
195. D
196. A
197. B
198. C
199. D
200. D
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