Syllabus
Common Entrance Examination for Admission to the P.G.
Courses in the Teaching Departments
)(CSS
ARABIC
 .Iالنحو
 .1الكلمة وأنواعها
 .2المعرب والمبني
 .3الجمل :االسمية والفعلية
 .4المبتدأ والخبر
 .5الفعل :الالزم والمتعدي
 .6الفاعل
 .7المفعول
 .8الحال
 .9العدد
 .11العطف
 .11التمييز
 .12المضاف والمضاف إليه
 .13الصفة والموصوف
 .14البدل والمبدل منه
 .15التأكيد والمؤكد
 .16النكرة والمعرفة
 .17الضمائر
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 .18أسماء اإلشارة
 .19الموصولة
 .21غير المنصرف
 .IIالصرف
 .1األفعال وأقسامها
 .2المجرد والمزيد
 .3المصدر
 .4الفعل المعتل
 .IIIعلم البالغة
 .1علم البيان
 .IVعلم العروض
 .1أسماء البحور
 .2المصراع
 .3الصدر
 .4الرجز
 .Vتاريخ األدب العربي
 .1الجاهلي
 .2اإلسالمي
 .3األموي
 .4العباسي
 .5الحديث
 .6المهجر
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 .VIالتطورات المعاصرة في االدب العربي
 .1النثر
 .2النظم
 .3الرواية
 .4المسرحية
 .5القصة
 .6النقد
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MODEL QUESTION PAPER
UNIVERSITY OF KERALA
)Entrance Examination for Admission to the P.G. Courses in the Teaching Departments, 2020 (CSS
Subject: ARABIC
Time: 3 Hours
Max. Marks: 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PART - A

 .Iاختر اﻹجابات الصحيحة لكل من اﻷسئلة اﻵتية من رقم  ١إلى :60

 .١من و ال ا ي الذي لقب ب جمان القرآن ؟
 (aعبد ﷲ بن عباس

 (bز د بن ثابت

 (cز د بن حارث
 .٢أول من ش ل حرف باﳌ
 (aأبو سود الدؤ

)(60×1 = 60 Marks

 (dعثمان بن عفان
ف؟
 (bز د بن ثابت
 (dعثمان بن عفان

 (cع بن أ ي طالب
ّ
الرحال الذي زارال ند ؟
.٣
 (aقطب الدين

 (bالط ي
 (dاﳌسعودي

 (cالب و ي
 .٤تحفة اﳌجا دين كتاب
 (aالتار خ

 (bالفقه
 (dاﳌغازي

 (cاﳌديح
 .٥عت قصيدة الفتح اﳌب ن من
 (aالرواية

 (bالفقه

 (cأدب اﳌقاومة
 .٦من و مؤلف سلسة العبقر ات
 (aع بن أ ي طالب

 (dأدب الرحلة
دب العر ي ؟

 (bالعقاد
 (dشكري

 (cاﳌاز ي
 .٧أي من ؤﻻء ل س من ثﻼ ي ال اء العصر موي ؟
 (aجر ر

 (bالفرزدق

 (cعمرو بن لثوم

 (dﺧطل

 .٨من شعراء اﳌعلقات ،اسمه ميمون بن ق س ولد بمنفوحة إحدى ضوا
 (bلبيد بن ر يعه
 (aأمرؤ الق س

مدينة الر اض:

 (dع

 (cطرفة بن العبد
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 .٩مخمس القصيدة صاحبه
 (aالقا عمر

 (bز ن الدين اﳌخدوم

 (cأبو بكررمضان الشاليا ي
.١٠

من و الشاعرالذي "ينحت من
 (aأبو تمام

 (dالقا
ر" ؟

 (bأمرؤ الق س

 (cالفرزدق
.١١

محمد

 (dاﳌتن

غ كث من شعراء العرب بمحبو ا م ولعل من أش ر م ق س لي فمن
 (bبث نة
 (aعبلة
 (cنوار

محبو ة جميل بن معمر؟

 (dا ساء

 .١٢مرشد الطﻼب صاحبه
 (aالسيد علوي تنغل

محمد

 (bالقا

 (dم .س .مولوي

 (cز ن الدين اﳌخدوم

 .١٣من الشاعر غر قي الذي كتب اﳌ مت ن الش ت ن  ،لياذة و ردية ؟
 (bأورانوس
 (aوم وس
 (cأفﻼطون

 (dسقراط

 .١٤ان مفسرا ومحدثا وفق ا وفيلسوفا وشاعرا ،من ؟
 (aمحمد طيب اﳌ ي

 (bمام الد لوي
 (dمحمد علوي اﳌال ي

 (cالر يع السندي
 .١٥من كتب "ماذا ﺧسرالعالم بانحطاط اﳌسلم ن" ؟
 (aالشيخ الطنطاوي

 (bالشيخ يوسف البنوري
 (dمحمد الرا ع الندوي

 (cالشيخ الندوي
 .١٦عند الشعراء  :ما اﳌقصود بصدرالب ت ؟
 (aالقافية

 (bالشطر ول
 (dالشطرالثا ي

 (cالشطر وسط

 .١٧من و أديب وشاعرومفكرلبنا ي كب من اﳌ ر ن ورئ س الرابطة العلمية ؟
 (bميخائيل عيمة
 (aج ان ﺧليل ج ان
 (dشارة ا وري

 (cأم ن الر حا ي
 .١٨ما اﳌراد زالب ت عند الشعراء ؟
 (aالشطر ول

 (bضعف اﳌع
 (dالشطرالثا ي

 (cالقافية
 .١٩من من ؤﻻء ل س من ثﻼ ي الغزل العصر موي ؟
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 (bجميل بث نة

 (aعن ة بن شداد

 (dمجنون لي

 (cكث عزه
 .٢٠شاعرعبا
 (aاﳌتن
.٢١

.٢٢

ولد سور ا ألف كتاب ا ماسة مات سنة ٢٨٤

ـ:

 (bالبح ي

 (cا طيئة

 (dأبو نواس

البعث سﻼمي تصدرمن
 (aجونفور

 (bلك و

 (cحيدرآباد

 (dنيو دل

أش را طباء الع د موي  ،ما ي
 (aأبو حمزة ا ار
 (cا

ً

إﻻ واحدا:

 (bز اد بن أبيه

اج بن يوسف

 .٢٣شاعرعبا
 (aصم

شأ

 (dقس بن ساعدة
غداد ،عد من فحول شعراء الغزل  ،توطدت عﻼقته ارون الرشيد
 (bأبو نواس
 (dشاربن برد

 (cالعباس بن حنف
 .٢٤من صاحب قصيدة ال دة ؟
 (aمام البوص ي

 (bز بن أ ي سل
 (dأحمد شو

 (cلبيد بن ر يعة
 .٢٥من صاحب قصيدة ن ال دة ؟
 (aشرف الدين البوص ي

 (bأحمد شو

 (cلبيد بن ر يعة

 (dكعب بن ز

 .٢٦أي جائزة نال ا الندوي ؟
 (aجائزة الر اض

 (bجائزة نو ل

 (cجائزة اﳌلك فيصل
 .٢٧من ّأول من أ شأ أسلوب الرسائل
 (aابن قت بة

 (dجائزة بتماسري
دب العر ي ؟
 (bعبدا ميد ال اتب
 (dلبيد بن ر يعة

 (cابن العميد
 .٢٨اﳌركزالثقا العر ي ال ندي مقره
 (aبنارس

 (bممباي
 (dشناي

 (cدل
 .٢٩من الذي يضرب به اﳌثل ا طابة ؟
 (aبان بن وائل

 (bقس بن ساعدة يادي
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 (dشرف الدين البوص ي

 (cحنف بن ق س

 .٣٠من صاحب الكتب التالية  :سقط الزند  ،لزوم مايلزم  ،رسالة الغفران ؟
 (bعمرا يام
 (aا احظ

 (dأبو العﻼء ّ
اﳌعري

 (cعبدا ميد ال اتب
 .٣١من رائد إحياء الشعرالعر ي العصرا ديث ؟
 (aأحمد رامي

 (bمحمود سامي البارودي

 (cعبدا ميد ال اتب
 .٣٢ما و العصرالذ
 (aالعصر موي

 (dمطران ﺧليل مطران

لﻸدب العر ي ؟
 (bالعصرالفاط
 (dالعصرا ديث

 (cالعصرالعبا
 .٣٣ترجم رواية شم ن إ العر ية
 (aم الدين لوا ي

 (bأبولي

 (cالعﻼمة الندوي

 (dالقا

عمر

 .٣٤من كباراﳌفكر ن العرب و لقب بفيلسوف العرب مات سنة  ٢٥٢ـ
 (bأبو بكرالرازي
 (aأبو يوسف الكندي
 (dا احظ

 (cابن ا ائك ال مذا ي
 .٣٥موضوع ة ﷲ البالغة
 (aالفقة سﻼمي
 (cأسرارالشر عة

 (bعلوم ا ديث
 (dالتار خ

 .٣٦من و الشاعرالذي قتله شعره؟
 (aا احظ

 (bاﳌتن

 (cالبوص ي

 (dالفرزدق

 .٣٧من و اشعرالشعراء؟
 (aامروء الق س

 (bاﳌتن

 (cز بن أ ي سل

 (dطرفة

 .٣٨من و الشاعرالعر ي الذي حمل رسالة قتله بيده؟
 (aكعب بن ز

 (bطرفه بن العبد
 (dﺧطل

 (cجر ر

 .٣٩من الشاعرصاحب كتاب ا ماسة وكتاب فحول الشعراء؟
 (aالبوص ي
 (bطه حس ن
 (dاﳌتن

 (cابو تمام
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 .٤٠من و الشاعرالذي لقب با وليات ﻻنه ان يم
 (aز بن ا ي سل

حوﻻ امﻼ بنظم القصيدة؟
 (bكعب بن ز
 (dامرء الق س

 (cطرفة بن عبد
 .٤١من و شاعر الرسول ص ﷲ عليه وسلم ؟
 (aكعب بن ز

 (bحسان بن ثابت

 (cز د بن ثابت
 .٤٢رجال الفكروالدعوة
 (aأبو ا س الندوي
 (cعبد ال

 (dز بن أ ي سل
سﻼم ،صاحبه ؟
 (bغﻼم ع آزاد البلغرامي

ا س

 .٤٣من مؤلفات الدكتورم
 (aالتف يمات ل ية

 (dأبو الكﻼم آزاد
الدين لوا ي العر ية ؟

 (bرجال حول الرسول

 (cدب دب ال ندي اﳌعاصر
 .٤٤كتب القا
 (aملك ال ند
 (cالقا

عمرقصيدة ال

(d

ة ﷲ البالغة

ن وأرسل ا إ
 (bز ن الدين اﳌخدوم
 (dالسيد علوي ا ضرمي

محمد

 .٤٥جامعة دار العلوم ديو ند ،أسس ا
 (aذاكرحس ن

 (bمحمود قاسم النانوتوي
 (dأبو ا سن ع الندوي

 (cمحمود ا سن
 .٤٦ندوة العلماء تأسست
 (aلك نو

 (bدل
 (dعليكراه

 (cديو ند
 .٤٧مؤسس جامعة روضة العلوم العر ية بفاروق
 (aالشاه و ﷲ الد لوي

 (bأبو الصباح أحمد ع
 (dثناء ﷲ مقدي

 (cموﻻنا محمد ع
 .٤٨اش رتزوا محمد كنجو ولوي بكتاب اﳌش ور ’اﳌوا ب ا لية‘ ،و و
 (bن
 (aشعر
 (dمقالة

 (cرواية
 .٤٩اﳌدرسة ال اش رت باسم أز رال ند،
 (aاﳌدرسة الرحيمية

 (bدارالعلوم لك و

 (cا امعة اﳌنانية
 .٥٠الشاعراﳌعروف ك

 (dدارالعلوم ديو ند
باسم أبو لي  ،و
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 (bأحمد مولوى

 (aأبو كر رمضان الشاليا ي

 (dم

 (cمحمد بن م ان
 .٥١صاحب "الرحيق اﳌختوم" ؟
 (aأبو كر رمضان الشاليا ي

الدين لوا ي

 (bأبو ا سن ع الندوي
 (dم

 (cصفي الرحمن اﳌباركفوري
 .٥٢من و صاحب كتاب الشفاء ؟
 (aأبو عمربن اج ش ي

الدين لوا ي

 (bأبو بكرالرازي
 (dإبن س نا

 (cصفي الرحمن اﳌباركفوري
 .٥٣من و صاحب كتاب ا اوي الطب ؟
 (aأبو عمربن اج ش ي

 (bأبو بكر الرازي
 (dإبن س نا

 (cصفي الرحمن اﳌباركفوري

ا ي قال عنه الن ان دمه و مه حرام ع الناران تأ له او تمسه و ؟
.٥٤
 (bأبو بكرالصديق
 (aعماربن ياسر
 (dعمربن ا طاب

 (cابن عباس
 .٥٥أين تصدرمجلة العر ي ؟
 (aال ند

 (bال و ت
 (dمصر

 (cالسعودية
 .٥٦من بطل مقامات ا ر ري ؟
 (aأبو ز د السرو

 (bبد ع الزمان ال مذا ي
 (dابو الفتح سكندري

 (cعس بن شام
 .٥٧من مؤلف  :عودة الروح ؟
 (aﺧليل ج ان

 (bﺧليل مطران
 (dطه حس ن

 (cتوفيق ا كيم
 .٥٨من قال  :مصائب قوم عند قوم فوائد ؟
 (aﺧليل ج ان

 (bﺧليل مطران
 (dاﳌتن

 (cتوفيق ا كيم
 .٥٩من أين جاءت أسرة اﳌخاديم إ ديارك
 (aمكة

؟
 (bاليمن

 (cاﳌدينة
 .٦٠أول كتاب ألف تار خ ك
 (aتحفة اﳌجا دين

 (dدل
– ما و ؟
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 (bتار خ ابن بطوطة

 (dفتح اﳌب ن

 (cكتاب م
PART – B

 .IIأجب عن ثمانية من اﻷسئلة اﻵتية

(١
(٢
(٣
(٤
(٥
(٦
(٧
(٨
(٩
(١٠
(١١
(١٢

)(8×5 = 40 Marks

مسا مة ال ند علم ا ديث
صية م اتماغاندي ودوره حركة تحر رال ند
الشعرديوان العرب – ب ن
الن العر ي العصر موي
دور ال جمة ال ضة دبية العر ية
اﳌقالة وموضوعا ا
تأث ا ر ات الدي ية الن العر ي
ال ضة دبية ا ديثة
ب ن عن دب العر ي ا ديث
البﻼغة اللغة العر ية
دب العر ي
ديبات
نجيب محفوظ
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