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UNIVERSITY OF CALICUT 

 
REGULATIONS FOR  

AFZAL-UL-ULAMA (PRELIMINARY) COURSE 

 

1. Short Title 

1.1.These Regulations shall be called University of Calicut Regulations for 

Afzal-ul-Ulama (Preliminary) Course effective from 2019 Admission. 

2. Scope 

2.1.The Regulations provided herein shall apply to Afzal-ul-Ulama 

(Preliminary) Course under the Faculty of Languages and Literature, 

conducted by University of Calicut with effect from 2019 Admission. 

2.2.All the Arabic Colleges Affiliated to the University of Calicut and the 

School of Distance Education/Private shall follow the regulations framed 

herein for the Afzal-ul-Ulama (Preliminary) Course under the above Faculty 

with effect from 2019 Admission. 

3. Duration 

3.1.The Duration of Afzal-ul-Ulama (Preliminary) Course shall be two years. 

4. Definitions 

4.1.‘Course’ means the entire course of study and examinations for the award of 

Afzal-ul-Ulama (Preliminary). 

5. Eligibility for Admission 

5.1.Candidates for the Afzal-ul-Ulama (Preliminary) Course shall be required to 

have passed or acquired eligibility for higher studies in SSLC examination or 

any other examination recognized by this University as equivalent there to. 

5.2.The criteria for selection of students to the course and regulations regarding 

the reservation of seats shall be as per the rules framed by the 

Government/University from time to time. 

6. The Course 

6.1.The course shall comprise the study of the following subjects. 

Part I – Arabic 

Part II – English 

Part III – Optional Subjects 

 

Part I – Arabic 

For Part I Arabic, there shall be four papers of which papers I & II shall be 

taught during the first year and papers III & IV shall be taught during the 

second year. There shall be 2.5 hours duration examinations for each paper 

conducted at the end of each academic year. 
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Part II – English 

For Part II English, there shall be two papers of which paper I shall be taught 

during the first year and paper II shall be taught during the second year. 

There shall be 2.5 hour duration examinations for each paper conducted at 

the end of each year. 

 

 

Part III – Optional Subjects 

For Part III, there shall be six papers of which paper I, II & III shall be 

taught during the first year and papers IV, V & VI shall be taught during the 

second year. There shall be 2.5 hours duration examinations for each paper 

conducted at the end of each academic year. 

 

Candidates will not be permitted to appear for the examinations after the 

expiry of 5 years of registration of the course.  

7. Evaluation and Grading 

7.1.The present grading system shall be revised to mark based indirect grading 

evaluation system. 

7.2.The Boards of studies shall decide the different types of questions to be set 

and assign their marks. The question paper shall carry the marks assigned to 

each question. 

7.3.Mark system is followed instead of direct grading for each question. For 

each paper in the year letter grade and grade point are introduced in 10 point 

indirect grading system as per guidelines given in Annexure I. 

7.4.The students can write the external evaluation examination for the papers I, 

II & III of Part III in the first year, in Malayalam, English or Arabic. The 

other examinations of papers in Part I and Part III should be written in 

Arabic only. The papers in Part II should be written in English.  

7.5. Candidates joining in the course after passing higher secondary paper will 

be exempted from appearing for the Part II English examinations.    

7.6.Evaluation: The evaluation for each paper shall contain two parts. 1) Internal 

assessment and 2) External Evaluation. 20 marks shall be given to the 

internal assessment. The remaining 80 marks shall be for the external 

evaluation. The question paper for the SDE/ private candidates will carry 

100 marks and there is no internal assessment for them.  

7.7.20% of the total marks in each paper are for internal examinations. The 

marks secured for internal assessment only need to be sent to the University 

by the colleges concerned. The internal assessment shall be based on a 

predetermined transparent system involving written tests and Class room 

participation based on attendance in respect of theory papers. The internal 

marks for the Distance Education/Private students shall be  

7.8.Criteria for Internal Assessment are as follows: 

Student’s attendance, Test Paper, Assignment, and Seminar shall be 

considered as the criteria for the Internal Assessment. In each paper 20 

marks shall be given to Internal assessment. The following distribution 

pattern shall be adopted for the course. 
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Components Marks 

Attendance 4 

Test Paper 8 

Assignment 4 

Seminar 4 

 

 

a) Attendance: The marks for attendance to each paper (internal) may be 

distributed as: 

More than 90% 4 

85% to 90% 3 

80% to 84% 2 

75% to 79% 1 

Below 75% 0 

Shortage of attendance upto a maximum of 20 days, a year may be condoned 

by the University on the recommendation of the Principal that the shortage is 

due to illness, participation in the University Union activities/extra curricular 

activities or by attending the meeting of the University bodies: subject to the 

provisions in University of Calicut Act/Statute. 

b) Candidates with unauthorized absence of 15 or more days will not be 

eligible for appearing for the examinations. 

c) Test Paper: For each paper there shall be at least two class tests. The 

probable dates of the tests shall be announced at least one month earlier. 

Valued answer scripts shall be returned to the students for perusal within 

10 working days from the date of the test.  

d) Assignments: Each student shall be required to do an assignment for 

each paper. Valued assignments shall be returned to the students. 

e) Seminar: Students shall be required to present a seminar on a selected 

topic in each paper. 

f) All the records of Internal Assessment shall be kept in the department 

and shall be made available for verification by the University if 

necessary. 

8. Pass Conditions 

8.1.A student is required to pass all papers of Part I, Part II, and Part III in order 

to be declared as passed in the Afzal-ul-Ulama (Preliminary) Course. 

8.2.Appearance for External Examination (EE) and Internal Assessment (IA) is 

compulsory and no marks shall be awarded to a candidate if he/she is absent 

from EE/IA or both. 

8.3.A student shall be declared to have passed the examination in a paper if 

he/she obtains minimum P grade in that paper. 

8.4. If a candidate is absent (Ab) from the External Examination or he/she scores 

Grade F in the External Examination he/she will have to repeat the External 

Examination. In such case the marks of Internal Examination of the 

particular paper will stand. 

1.1.Revaluation: Revaluation is permissible. Students can apply for photocopies 

of answer scripts of external examinations. Applications for photocopies/ 



5 

 

scrutiny/ revaluation should be submitted within 10 days of publication of 

results. The fee for this shall be as decided by the University.  
 

2. Improvement or Re-appearance 

2.1.There shall be one improvement chance for each paper in order to secure a 

higher grade. 

2.2.Improvement chance can be availed during the course or within a year after 

the course.   

2.3.A student who desired for improving the performance in a paper of the first 

year, he/she can appear for the re-examination in the subsequent year. On 

registering for re-examination, the Internal marks will be carried forward to 

determine the new grade in the re-examination. 

2.4.A student who secures a Grade F, I, or Ab, in a paper is permitted to register 

for re-examination within 14 days after publication of the result or within a 

minimum period decided by the University, for improving the performance 

if he/she desires so and can appear for the examination in the subsequent 

chance. 

2.5.If a candidate has not secured ‘P Grade’ after completion of second year of 

the course, the candidate shall be permitted to reappear for the External 

Examination of any paper of Part I, II and III in-order to secure a ‘P Grade’ 

or higher. 

2.6.The marks secured in the Internal Examination during the first appearance 

will be carried forward to determine the new Grade of that paper in the re-

examination. 

2.7.If a candidate fails to appear for the re-examination for improvement after 

registration, or if there is no change/up in the gradation in the Grade after 

availing the Improvement chance, the Grade secured in the first appearance 

will be retained. 

2.8.There shall be no improvement chance for Grade obtained for Internal 

Examination. 

2.9.There shall not be more than one improvement chance for a paper. 

3. Continuation of the Course 

3.1.A candidate who has been registered for the examination at the end of the 

first year shall be permitted to continue the course of study in the second 

year class irrespective of the results of the first year examinations. 

4. Monitoring of the Course 

4.1.Monitoring of the Afzal-ul-Ulama (Preliminary) Course shall be done at 

three levels. Department Level, College Level and University Level. 

a) Department Level Committee: A committee consisting of Head of the 

Department and two senior teachers of the Department nominated by 

Principal of the College shall monitor the evaluation of the course. The 

complaints regarding evaluation of students if any shall be examined by the 

Committee. 

b) College Level Committee: A committee consisting of the Principal of the 

concerned college and two senior teachers of the college nominated by the 

Principal along with Head of the concerned subject constitute the College 
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Level Committee. The Principal shall be the Chairman and a member 

nominated by the Principal shall serve as the Convener. This committee shall 

be responsible for monitoring the Course. The College Level Committee 

shall be reconstituted every year by the Principal. 

c) University Level Committee: There shall be a University Level Committee 

appointed by the Vice-Chancellor, if need be to go into the grievances not 

settled at the College Level. 

5. Transitory Provision 

5.1.Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Vice-

Chancellor shall for a period of two years from the date of coming into force 

of the Regulations have the power to provide by order modifications as may 

be necessary. 

 

6. Repeal 

6.1.The regulations now in force in so far as they are applicable to Afzal-ul-

Ulama (Preliminary) Course  offered in the Affiliated Arabic Colleges/the 

School of Distance Education and to the extent they are inconsistent with 

these regulations are hereby repealed. In the case of any inconsistency 

between the existing regulation and the new Regulations relating to Afzal-ul-

Ulama (Preliminary) Course  in their application, the latter shall prevail.     
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COURSE STRUCTURE 

First Year 

Part I Arabic   

Paper I  Prose & Functional Arabic 100 Marks 

   Paper II Grammar & Morphology 100 Marks 

Part II English   

Paper I  English   100 Marks 

Part III Optional Subjects 

   Paper I  Classical Literature I  100 Marks 

   Paper II History of Islam &  

                                                            History of Arabic Literature I 100 Marks 

   Paper III Fiqh Literature I  100 Marks 

 

Second Year 

Part I Arabic   

Paper III Prose, Poetry &  

                                     Functional Arabic  100 Marks 

   Paper IV Grammar & Composition 100 Marks 

Part II English   

Paper II English   100 Marks 

Part III Optional Subjects 

   Paper IV Classical Literature II  100 Marks 

   Paper V History of Islam &  

                                                            History of Arabic LiteratureII 100 Marks 

   Paper VI Fiqh Literature II  100 Marks 

 

      Total Marks           1200 Marks 
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Annexure I 

METHOD OF INDIRECT GRADING 

 Evaluation (both internal and external) is carried out using mark system. The 

grade on the basis of total internal and external marks will be indicated for each 

paper, for each part, each year and for the entire course. 

 Indirect Grading System in 10 point scale is as below: 

Ten Point Indirect Grading System 

Percentage of 

Marks (Both 

Internal & 

External put 

together) 

Grade Interpretation 
Grade 

Point 
Class 

95 and above O Outstanding 10 

First Class with 

Distinction 
85 to below 95 A+ Excellent 9 

75 to below 85 A Very Good 8 

65 to below 75 B+ Good 7 
First Class 

55 to below 65 B Satisfactory 6 

45 to below 55 C Average 5 Second Class 

35 to below 45 P Pass 4 Third Class 

Below 35 F Failure 0 Fail 

Incomplete I Incomplete 0 Fail 

Absent Ab Absent 0 Fail 
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Board of Studies 

Afzal-ul-Ulama (UG) 
 

Afazal-ul-Ulama (Preliminary) Course 
Restructured Papers 

& 
Detailed Syllabi 

 
I Year  

PAPERS 

Paper Code Title of the Paper 

Part I Arabic  
Paper I 

Prose & Functional Arabic 

Paper II Grammar & Morphology 

Part II English 

Paper I 
English 

Part III  

Optional Subjects 

Paper I  
Classical Literature I 

Paper II History of Islam & History of Arabic Literature I            

Paper III Fiqh Literature I 
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PART I ARABIC 
Paper I Prose & Functional Arabic 

 
Course Outline 

 
 

Unit –1    Chapter 1, 2, 3 from prescribed book 

 
Unit – 2  Chapter 4,5, 6 from prescribed book 

 
                         Chapter 7, 8 from prescribed book                   Unit – 3 

 
Books for Study 

(مختارات من النثر العربي)بين نبض األدب   
 

Books for Reference 

 جرجي زيدان  –تاريخ األدب العربي  .1

 عادل فهمي –حكايات قبل النوم  .2
 نصر التهامي  –قصص وحكايات للـأطفال  .3
 أبو الفضل أحمد النيسابوري   –مجمع األمثال  .4
 مصطفى وهبى  –نوادر جحا  .5
 الدكتور فهمي التوفيق –من أعالم الحضارة العربية اإلسالمية  .6

الدكتور عبد هللا ناصح   -بطل حطين ومحرر القدس  –صالح الدين أيوبي  .7
 علوان

 أحمد سعيد الدمرداش –الحسن بن هيثم  .8
 

 
4– Unit  1ج العربية بين يديك (First 4 Chapters) 

  التحية والتعارف

 األسرة

 السكن
 الحياة اليومية

 
 

Unit- 5    1ج العربية بين يديك (8-5 Chapters) 
 الطعام والشراب

 الصالة
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 الدراسة

 العمل

 
Books for Study 

  1العربية بين يديك، الجزء 

 الفوزان، الدكتور مختار الطاهر حسين، الرحمن إبراهيمالدكتور عبد 

 محمد عبد الخالق فضلاألستاذ  
 

Books for Reference 

 1 الجزء للحياة، العربية .1

 تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاالعربية لكبار في  .2
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Model Question Paper 

First Year Afzalul Ulama Preliminary Examination 
  Part I ARABIC 

 Paper I Prose & Functional Arabic 
  

Time: 3 Hrs                                                                                                                Marks : 80 

 

I. أجب عن ثالث عشرة من  األسئلة اآلتية في جملة أو جملتين     :(13 x 2 = 26 ) 

                  

 ما هي أنواع النثر .1
 لما ذا عفا األسد الفأر؟ .2
 ما ذا يشتمل كتاب المناظر؟ .3
 أيوبي، ومتى ؟أين ولد صالح الدين  .4
 ما ذا طلب صاحب المحل من الفقير؟ .5
 كيف حكم جحا القاضي؟ .6
 كك"   السليم ال ينام وال ينيم"لم يضرب مثل  .7
 لم سافر صالح الدين إلى مصر؟ .8
 من هو ابن الهيثم؟  .9

 ما هي الجناية التى أتى به اإلنسان على قطرة الماء .11

 صحح األخطاء في الكلمات التي تحتها خطوط
 المسجد قىهيا ينا .11
 طبيبوالدتي سعيدة  .12

 اختر الكلمة الصحيحة
 (مصر، مصري) ؟.......هل انت  .13
 (في، من)الحمام ........ سعد  .14
 .ال في كلية الطب: .................. اكمل الحوار .15

II.    اكتب مذكرة عن ستة من اآلتية            (6 x 5 = 30)                      

 "وقلب األحمق وراء لسانهلسان العاقل وراء قلبه، "بين  .16
 ما ذا فعل الطفل في المطبخ؟ .17
 بين عناصر الفكاهة في قصة ثمن رائحة الشواء .18
 مساهمة ابن هيثم في العلوم .19
 ممط"  جحا والسائل"اكتب قصة  .21
 اعد حوارا بين البائع والطالب .21
 أنت في سوق السمك تبادل السؤال والجواب مع زمبابك .22
 أكتب من الحياة اليومية .23

 

III.  مقالة عن اثنين من اآلتيةاكتب               (2x12=24)           

 صالح الدين أيوبي  .24
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 "الذكي المغرور"العبرة في قصة  .25
 "ال تسرفو"خالصة مسرحية  .26
 الطعام والشراب .27

  



14 

 

PART I ARABIC 
Paper II Grammar and Morphology  

 
Course Outline 

 
Unit -1   الجملة المفيدة، أجزاء الجملة، تقسيم الفعل باعتبار زمنه-  

الفعل الماضي، الفعل المضارع، فعل األمر، الفاعل، المفعول 
به، الموازنة بين الفاعل والمفعول به، المبتدأ والخبر، الجملة 

 .الفعلية، الجملة اإلسمية
 

Unit – 2  نصب الفعل المضارع، جزم الفعل المضارع، رفع الفعل 
 .المضارع، كان وأخواتها، إن وأخواتها، جر اإلسم، النعت

 

Unit – 3  ،تقسيم الفعل إلى صحيح اآلخر ومعتل اآلخر، المبني والمعرب 
أنواع البناء، أنواع اإلعراب، أحوال بناء الفعل الماضي، أحوال 

 .بناء الفعل المضارع، اإلعراب المحلى
 

Unit- 4 وال إعرابه، اإلسم المعتل الفعل المضارع المعتل اآلخر وأح 
المقصور والمنقوص، نصب المضارع بعد أن  -اآلخر

المضمرة، جوازم الفعل المضارع، األفعال الخمسة وإعرابها، 
تقسيم اإلسم إلى مفرد ومثنى وجمع، تقسيم الجمع، إعراب 

المثنى، إعراب جمع المذكر السالم، إعراب جمع المؤنث 
 .السالم، المضاف والمضاف إليه

 

Unit- 5   ميزان 
Books for Study 

  1النحو الواضح الجزء. 

  2النحو الواضح الجزء. 

 الدكتور عبد هللا نجيب : الجمع والترتيب -: كتاب الميزان واألجناس الصغرى

 .يم

Books for Reference 

 يوسف صقر الباقوي والندوي: ميزان الصرف الجزء األول 

  واليالنحو الوظيفي للدكتور فاضل فتحي 

  هـ من تالمذة الشيخ  1411كتاب الصرف والنحو للشيخ محمد المتوفي سنة
 (الناشر المكتبة البركات كوتكل)هـ 1382المتوفي سنة  أبوبكر الصوفي
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Question Paper 

First Year Afzalul Ulama Preliminary Examination 
  Part I ARABIC 

Paper II Grammar and Morphology 
  

Time: 3 Hrs                                                                                                                Marks : 80 

 

I. أجب عن ثالث عشرة من  األسئلة اآلتية في جملة أو جملتين     :(13 x 2 = 26 )    

 ما هي أجزاء الجملة؟ .1

 متى ينصب الفعل المضارع؟ .2

 ما هي حروف الجر؟ .3

 عرف إن وأخواتها؟ .4

 وازن الفعل والفاعل؟ .5

 ما الفرق بين الجملة الفعلية والجملة اإلسمية؟ .6

 ما المراد بالفعل المعتل اآلخر؟ .7

 ما هي أربعة عالمات اإلعراب األصلية؟ .8

 متى يبنى الفعل المضارع؟ .9

 عرف اإلسم المقصور؟ .11

 ما هي األدوات التي تجزم فعال واحدا؟ .11

 ال الخمسة؟ما هي األفع .12

 اإلسم ينقسم ثالثة أقسام، ما هي؟ .13

 ما هو المضاف؟ .14

 "ذهب"صرف الفعل الماضي  .15

II.    اكتب مذكرة عن ستة من اآلتية            (6 x 5 = 30)                      

 عرف النعت والمنعوت؟ .16

 بين مع األمثلة؟. اسم وفعل وحرف: الكلمة ثالثة أنواع .17

 مع األمثلة؟متى يجزم الفعل المضارع؟ أكتب  .18

 عرف المبني والمعرب؟ .19

 كيف يعرب الفعل المضارع المعتل اآلخر؟ .21

 "أكتب"صرف الفعل المضارع  .21

 "نزل المطر من السماء"اعرب الجملة  .22

 "قرأنا الكتاب"اعرب الجملة  .32
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III. اكتب مقالة عن اثنين من اآلتية               (2x12=24)           

 إن وأخواتها وكان وأخواتها .24

 المضارع بأن المضمرةنصب  .25

 تقسيم الجمع .26

 أحوال بناء الفعل الماضي .27
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PART III OPTIONAL SUBJECT 
Paper I Classical Literature I 

 
Course Outline 

 
Part I 

 القرآن الكريم
Unit –1    سورة الفاتحة، سورة يس 

 

Unit – 2  سورة المؤمنون 

 

لقمانسورة يوسف، سورة                                        Unit – 3 

 (سورة الفاتحة وسورة يس للحفظ أيضا)

 

Books for Study 

 القرآن الكريم

 

Books for Reference 

 عبد الحليم عويس –تفسير القرآن للناشئين 

 مصطفى وهبة زهيلي –التفسير المنير 

 

Part II 

Hadith  

4– Unit  1- المراقبة – 4 الصبر – 3 التوبة -2 اإلخالص باب 
 المجاهدة -6 والتوكل  اليقين -5                           

 

 

Unit- 5  7-  9المحافظة على السنة وآدابها  -8بيان كثرة طرق الخير- 

 النهي عن البدع ومحدثات األمور 

 -12اإلصالح بين الناس  -11ستر عورات المسلمين  -11   

 الوصية للنساء

 

Books for Study 

الصالحين لإلمام النوويرياض   

 

Books for Reference 
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Model Question Paper 

First Year Afzalul Ulama Preliminary Examination 
  Part III OPTIONAL SUBJECT  

 Paper I Classical Literature I 
  

Time: 3 Hrs                                                                                                                Marks : 80 

 

I. أجب عن ثالث عشرة من  األسئلة اآلتية في جملة أو جملتين     :(13 x 2 = 26 ) 

                  

 ما هي وصية لقمان البنه أوال ؟ .1
 ماذا رؤيا يوسف ؟" يا بنّي ال تقصص رؤياك على اخوتك" .2
 أسماء اهلل التي وردت في سورة الفاتحة؟ماهي  .3
 كيف خلق اهلل االنسان ؟ أذكر بضوء اآلية الواردة في سورة المؤمنون .4
 ؟" حسن اسالم المرء"ما هو  .5
 اذا ابتليت عبدي بحبيبته فصبر، فماذا جزاءه ؟ .6
 أي االعمال أفضل ؟ .7
 ماهو خير متاع الدنيا ؟ .8
 من صلى البردين دخل الجنة، ما هما البردان ؟ .9

 ماذا قال الذي اشترى يوسف من مصر المرأته ؟ .11
 كّمل

 ال يبصرون........... وجعلنا من بين أيديهم  .11
 وال ينقذون .......... أأتخذ من دونه  .12
 ال يعلمون........... سبحان الذي خلق األزواج  .13
 ال يعلمون.......... قالوا يا ويلنا  .14
 توقدون.......... الذي جعل لكم من الشجر  .15

II.   ستة من اآلتية اشرح            (6 x 5 = 30)                      

 اياك نعبد واياك نستعين  .61
َوَما َأنَت ِبُمْؤِمٍن  ۖ  َوَتَرْكَنا ُيوُسَف ِعنَد َمتَاِعَنا َفَأَكَلُه الذِّْئُب  َنْسَتِبقُ َيا َأَباَنا ِإنَّا َذَهْبَنا  َقاُلوا .61

 لََّنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقينَ 
 َجَعْلَنا ِفي َأْعَناِقِهْم َأْغََلًلا َفِهَي ِإَلى اْْلَْذَقاِن َفُهم مُّْقَمُحونَ ِإنَّا  .61



19 

 

نَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه ُأمُُّه َوْهناا َعَلٰى َوْهٍن َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر ِلي  .61 ْيَنا اْلِْ َوَوصَّ
 َوِلَواِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَمِصيرُ 

انكم لتعلمون اعماًل هي ادق في اعينكم من الشعر كنا :  عنه قالعن انس رضي اهلل .02
 نعدها على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من الموبقات

ان اهلل ًل : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : عن ابي هريرة رضي اهلل عنه قال .06
 ينظر الى اجسامكم وًل الى صوركم ولكن ينظر الي قلوبكم واعمالكم 

من احدث في : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ن عائشة رضي اهلل عنها قالتع .00
 . امرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ 

يا : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن اًلعز بن يبيبار المزني رضي اهلل عنه قال .23
 .أيها الناس توبو الى اهلل واستغفروه فاني اتوب في اليوم مائة مرة

III.  مقالة عن اثنين من اآلتيةاكتب               (2x12=24)           

 وصايا لقمان البنه  (02
 صفات المؤمنين المفلحين (02
 الوصية للنساء (01
 اليقين والتوكل (27
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PART III OPTIONAL SUBJECT 
Paper II History of Islam & History of Arabic Literature I 

 
Course Outline 

 
 

Unit –1     وفاة أبي طالب وخديجة"إلى   "الجاهلي العصر" من" 

 

Unit – 2  غزوة الخندق"إلى  " وقع القرآن في القلوب السليمة"  من" 

 
                    Unit – 3أثر فتح مكة"إلى   "الحكمة ضالة المؤمن" من"          

   
 

4– Unit  والشمائل األخالق" إلى  "حنين غزوة" من" 

 
Book for Study 

 (الجزء الخامس)قصص النبيين لألطفال  –الحسن علي الحسني الندوي أبو 
Books for Reference 

 الشيخ محمد الخضرى بك –نور اليقين 

 

Unit- 5     مقدمة ديوان زهير  –زهير بن أبي سلمى 

 دولة قطر األدب للصف الثانوي –الخنساء 

 تاريخ آداب اللعة العربية  جورج زيدان  –حسان بن ثابت 

 مقدمة ديوان األخطل –األخطل 

 كتاب كليلة ودمنة –ابن المقفع 

 تاريخ األدب العربي أحمد حسن الزيات –ابن خلدون 

 تاريخ األدب العربي أحمد حسن الزيات -محمد حافظ ابراهيم 
 

Books for Study 
 

 
Books for Reference 
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Model Question Paper 

First Year Afzalul Ulama Preliminary Examination 
  Part III OPTIONAL SUBJECT  

 Paper II History of Islam & History of Arabic Literature I 
Time: 3 Hrs                                                                                                                Marks : 80 

 

I.  ثالث عشرة من  األسئلة اآلتية في جملة أو جملتينأجب عن     :(13 x 2 = 26 )  

 ما هي أسواق الجاهلية ؟ -1

 أكتب عن شمائل خالد بن الوليد -3

 أذكر بعض من الديانات القديمة -2

 ماذا تعرف عن صلح الحديبية؟ -4

 ما هي أشهر قبائل المدينة من اليهود؟  -5

 (ص)أذكر بعض من الملوك االمراطور في زمن النبى  -6

 أكتب عن بيعة رضوان -7

 في أي سنة فرض هللا تعالى الحج على المسلمين؟  -8

 من هما سيدا شباب أهل الجنة ؟ -9

 ماذا تعرف عن عام الوفود ؟-11

 ما هي األحوال اإلجتماعية فى الجزيرة العربية قبل اإلسالم؟-11

 ماذا تعرف عن كليلة ودمنة؟-13

 ؟"المقدمة"ماذا تعرف عن كتاب -12

 ؟"الخنساء"ت من كان-14

 أكتب بعض مؤلفات ابن المقفع؟-15

II.    اكتب مذكرة عن ستة من اآلتية            (6 x 5 = 30)                      

 غزوة األحزاب -16

 ابتالء كعب بن مالك ونجاحه فيه -17

 مقاطعة قريش لبني هاشم  -18

 غزوة الطائف -19

 حادثة الفيل -31

 و أوالده ( ص)زوجات النبى  -31

 والثانيةبيعة العقبة األولى  -33

 زهير بن ابى سلمى -23

III. اكتب مقالة عن اثنين من اآلتية               (2x12=24)           

 فتح المكة -32

 دعوة الملوك واألمراء إلى اإلسالم -34

 (ص)وفاة الرسول  -35

 حافظ ابراهيم -26



22 

 

PART III OPTIONAL SUBJECT 
Paper III Fiqh Literature I 

 
Course Outline 

 
 

Unit –1    الطهارة، المياه التي يجوز بها التطهير، أقسام المياه، حكم 

السؤر، السواك، الوضوء، سنن الوضوء، نواقض الوضوء، 

 .االستنجاء، آداب قضاء الحاجة

 

Unit – 2  ،الغسل، فرائض الغسل، سنن الغسل، كشف العورة في الغسل 

االغتسال المسنون، المسح على الخفين، شروط المسحه ومدته، 

كيفية المسح، ما يبطل المسح، التيمم، شروط صحة التيمم، فروض 

التيمم وسننه، ما يبطل التيمم، المسح على الجبيرة والعصابة، 

 .وجوب التيمم لكل فريضة

 
Unit – 3  النجاسة، حكم ما انفصل من باطن الحيوان، غسل النجاسة، حكم

ته، حكم الحيوان يقع في المائع فيموت، حكم الحيوان في حال حيا

 .الميتة، تطهير نجاسة الكلب والخنزير، العفو عن بعض النجاسة

            
 

4– Unit ،يحرم ما وأكثره، الحمل أقل االستحاضة، النفاس، الحيض  
 على يحرم ما الجنب، على يحرم ما والنفاس، بالحيض
 .والتعليم للتعلم المصحف مس المحدث،

 

 

Unit- 5     للزهرابيكتاب التوحيد والشرك 
 

Books for Study 
 عاشور عيسى أحمد - (الصالة كتاب) والمعامالت العبادات في الميّسر الفقه .1

 زهرابي. د -كتاب التوحيد والشرك 
 

Books for Reference 

 شجاع أبو القاضي - والتقريب الغاية متن .1

 كوشنوري فريد علي - الفقهية أحكام مختصر .2

 العباس أبو المصري النقيب بن أحمد - الناسك وعّدة السالك عمدة .3

 الدكتور صالح بن فوزان بن عبد هللا الفوزان -الملخص الفقهي 
  



23 

 

Model Question Paper 

First Year Afzalul Ulama Preliminary Examination 
  Part III OPTIONAL SUBJECT  

 Paper III Fiqh Literature I 
Time: 3 Hrs                                                                                                                Marks : 80 

 

I. أجب عن ثالث عشرة من  األسئلة اآلتية في جملة أو جملتين     :(13 x 2 = 26 )  

 ؟ لغة الطهارة هي ما .1

 ؟ المشمس بالماء المراد ما   .3

 ؟ الطاهرات من خالطه بما متغير ماء حكم ما   .2

ح "المرافق إلى وأيديكم"   .4  ؟ اآلية هذه في " إلى " معنى وضِّ

 ؟ للوضوء الوقت دخول يشترط لمن   .5

ف   .6  ؟ االستنجاء عرِّ

ه الطهور   هو"    .7   ؟ الحديث هذا يدل ما على" ميتت ه والحل   ماؤ 

 ؟ للمقيم الخفين مسح يجوز يوما كم   .8

 ؟ واصطالحا لغة التيمم عّرف   .9

 ؟ المستعمل بالماء المراد ما  .11

 ؟ العصابة هي ما  .11

 ؟ فيموت المائع في يقع الحيوان حكم ما  .13

 ؟ هما ما "ميتتان لنا أحلت"  .12

 ؟ المطلق التوحيد هو ما  .14

 اذكر آية في إبطال الشرك ؟.  15

II.    ستة من اآلتية اكتب مذكرة عن            (6 x 5 = 30)                      

 ؟ الحديث هذا وّضح " صالة   كلِّ  عند بالسواك ألَمرت هم أّمتي على أش ق   أن لوال "  .16

 ؟ المياه أقسام بين  .17

 ؟ الغسل موجبات هي ما  .18

 التيمم صحة شروط  .19

 النجاسات بعض عن العفو  .31

 والنفاس بالحيض يحرم ما  .31

 الحاجة قضاء آداب  .33

 ثمرات التوحيد وفوائده.  32

III. اكتب مقالة عن اثنين من اآلتية               (2x12=24)           

 وسننه وفروضه وموجباته الغسل .34

 ومبطالته وسننه وفروضه صحته وشروط التيمم .35

 واالستحاضة والنفاس الحيض  .36

 وأدلة إثباتهمفهوم التوحيد .  37
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PART I ARABIC 
Paper III Prose, Poetry & Functional Arabic 

 
Course Outline 

 
Prose 

Unit –1    Chapter 1, 2, 3, 4 from prescribed book 

 
Unit – 2  Chapter 5, 6, 7 from prescribed book 

 
Books for Study 

األدب إلى ساحة  
Books for Reference 

 اإلمام مسلم –صحيح مسلم  .1
 السيد أبو الحسن علي الندوي  –القراءة الراشدة  .2
 األستاذ محمد الجسني  –أضواء على الطريق  .3
 ابن المقفع –كليلة ودمنة  .4

 محمد عطية األبرشي  –القصص األدبية  .5
 خالد محمد خالد –رجال حول الرسول  .6
 الشيخ محمد متولى الشعراوي –قصص الصجابة والصالحين  .7

 

Poetry 
                                            Unit – 3 

 علي بن أبي طالب رضي هللا عنه   -اهتم للسفر القريب

 الخنساء - صخر الندى

 محمد بن إدريس الشافعي - خبت نار نفسي

 جميل صدقي الزهاوي - تعلموا

 حافظ إبراهيم  – تواضع عمر 

 نزار قباني - القدس

 المنذرإبراهيم  - قلب األم

 حمد بن خليفة أبو شهاب - اللغة العربية

 محمد عبد هللا المطوع - الحياة
Books for Study 

 
Books for Reference 

 
Functional Arabic 

4– Unit  1ج العربية بين يديك (Chapters 12-9) 
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 التسّوق
 الجوّ 
 واالماكن الناس

 الهوايات

 

Unit- 5    1ج العربية بين يديك (16-13 Chapters) 
 السفر

 الحج والعمرة

 الصحة

 العطلة

 
Books for Study 

  1العربية بين يديك، الجزء 

 الفوزان، الدكتور مختار الطاهر حسين، الرحمن إبراهيمالدكتور عبد 

 محمد عبد الخالق فضلاألستاذ  
 

Books for Reference 

 1 الجزء للحياة، العربية .1

 العربية لغير الناطقين بهاالعربية لكبار في تعليم اللغة  .2
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Model Question Paper 

Second Year Afzalul Ulama Preliminary Examination 
  Part I ARABIC 

 Paper III Prose, Poetry & Functional Arabic 
  

Time: 3 Hrs                                                                                                                Marks : 80 

 

I. أجب عن ثالث عشرة من  األسئلة اآلتية في جملة أو جملتين     :(13 x 2 = 26 )       

 ما هو اسم الجرذ؟ (1
 من كان ابن المقفع؟ (2
 متى ولد خالد بن وليد، وما لقبه؟ (3
 لما ذا رفض عماد الزواج بأميرة؟ (4
 كيف تخلص الجرذ من السنور؟   (5
 ما ذا قال خالد بن وليد عند دنو أجله؟ (6

 ماهي ميزة قصائد علي بن أبي طالب رضي هللا عنه؟ (7

 كيف تصف الخنساء أخاها صخر؟ (8

 ماذا كان يفعل عمر رضي هللا عنه حين قدم رسول كسرى؟ (9

 ؟‘مدينة األحزان’لم يصف الشاعر نزار قباني القدس  (11

 القوسينامأل الفراغ مما بين 
 (السوق، التلفاز...... )هيا نذهب إلى  (11
 (حار، بارد)في الشتاء ........ الجّو  (12

 رتب الكلمات لتصيح جملة
 في الحرارة درجة كم؟ (13
 فصل هذا الخريف (14

 أكتب الجمع
 شركة، طبق، طفل، مستشفى (15

II.    اكتب مذكرة عن ستة من اآلتية            (6 x 5 = 30)                      

 "حاسب نفسك" الفكرة ما هي  (16
 حياة الصحابة في مدينة الرسول (17
 "أال فليبلغ الشاهد الغائب: "بين  (18

 :اشرح األبيات اآلتية

 جلبت إليك مساوئا ال تدفع ودع المزاح فرب لفظة مازح (19

 واستر عيوب أخيك حين تطلع وإذا ائتمنت على السرائر فاخفها
 وانتضداغرد الشادي بها          بين طياتك أغلى جوهر (21

 منه فاستدعى عليك الفرقدا   في بيان واضح غار الضحى
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 كيف تقضى الوقت في مكة؟ (21
 (الهوايات)ف اعد حوار بين شاكر وشري (22
 ما هوايتك؟ (23

 

III. اكتب مقالة عن اثنين من اآلتية               (2x12=24)           

 مضمون خطبة الوداع  .24
    "النت ومصائبه"خالصة مسرحية  .25

بين هذا العبارة كما فهمت من قصيدة ‘ اللغة العربية وعاء الدين والدنيا’ .26
 شهابللشاعر حمد بن خليفة أبو ‘ اللغة العربية’
 الصحة .27

 
  



29 

 

PART I ARABIC 
Paper IV Grammar and Composition 

 
Course Outline 

 
Unit -1    األسماء الخمسة، عالمات التأنيث في األفعال، عالمات التأنيث

في األسماء، النكرة والمعرفة، العلم، المعرف باأللف والالم، 
الضمير المنفصل، الضمير المتصل، الضمير المستتر،  -الضمير

 .اإلسم الموصول، إسم اإلشارة
 

Unit – 2  نائب الفاعل، أفعال اإلستمرار الناسخة وما دام، المفعول
تدأ المطلق، المفعول ألجله، ظرف الزمان وظرف المكان، المب

والخبر وتطابقهما، خبر المبتدأ حين يكون جملة أو شبه جملة، 
خبر النواسخ حين يكون جملة أو شبه جملة، مواضع فتح 

همزة إن، المصدر المؤول من أن والفعل، مواضع كسر همزة 
 .إن

 

Unit – 3  تقسيم الفعل إلى صحيح معتل، ضمائر الرفع البارزة المتصلة
الصحيحة والمعتلة إلى الضمائر البارزة باألفعال، إسناد األفعال 

وأقسامها،المجرد والمزيد وتمرينات عليها، همزتا الوصل 
والقطع، الالزم والمتعدي، أقسام المتعدي، تعدية الفعل بالهمز 

 .والتضعيف، اسم الفاعل، اسم المفعول
 

Unit- 4  المستثنى وتمرينات عليه، الحال وتمرينات عليه، التمييز
يه، المنادى وتمرينات عليه، الممنوع من الصرف وتمرينات عل

وتمرينات عليه، التوكيد وتمرينات عليه، العطف وتمرينات 
عليه، الفرق بين واو العطف وواو المعية وتمرينات عليه، 
البدل وتمرينات عليه، أدوات اإلستفهام والجواب وتمرينات 

 .عليها، اإلستفهام والنفي معا
 

Unit- 5  توكيل  –طلب للعمل  –سيرة ذاتية  –اعالن   -المراسالت التجارية– 
 وثائق الجوازات –شهادة 

 
Books for Study 

  2النحو الواضح الجزء. 

  3النحو الواضح الجزء. 
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 A Handbook of Commercial Arabic by Dr. Aboobacker KP, Al Huda 

Bookstall, Calicut 

 
Books for Reference 

  فيظيالوالنحو 

 النحو الواضح للثانوية. 

 المراسالت التجارية للمهندس أنس غسان الشيخ الخفاجي 
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Question Paper 

Second Year Afzalul Ulama Preliminary Examination 
  Part I ARABIC 

Paper IV Grammar and Composition 
Time: 3 Hrs                                                                                                                Marks : 80 

 

I. أجب عن ثالث عشرة من  األسئلة اآلتية في جملة أو جملتين     :(13 x 2 = 26 )   

                

 ما هي األسماء الخمسة؟ (1
 كيف ندرك المؤنث في األسماء؟ (2
 عرف النكرة والمعرفة؟ (3
 ما المراد باإلسم الموصول؟ (4
 ما هو نائب الفاعل؟ (5
 عرف المفعول المطلق مع األمثلة؟ (6
 عرف ظرف الزمان والمكان؟ (7
ما هي ضمائر الرفع البارزة التي تتصل  (8

 في الفعل الماضي؟
 المزيد؟عرف الفعل المجرد والفعل  (9

 أذكر عن الفعل الالزم والفعل المتعدي؟ (11
 ما المراد بإسم الفاعل؟ (11
 ما هو الحال؟ (12
 عرف المنادى؟ (13
 أكتب العطف؟ (14
 ما هو البدل؟ (15

 

II.    اكتب مذكرة عن ستة من اآلتية            (6 x 5 = 30)                      

 األمثلة؟بين األسماء الخمسة مع   -16
 عرف إسم اإلشارة وأنواعه؟  -17
 عرف نائب الفاعل وأحكامه؟  -18
 ما هي مواضع فتح همزة أن؟  -19
 عرف التمييز مع حكمه  -02
 اذكر عن المستثنى وحكمه مع األمثلة  -21
 "نظفت يداه كلتاهما"اعرب   -22
"وقف الشرطي وقوف النشاط"اعرب   -23  

 

III. عن اثنين من اآلتية اجب حسب اإلرشادات              (2x12=24)           
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 بين الضمائر وأنواعها مع األمثلة (24

 الفعل الالزم والفعل المتعدي وأقسامه (25

 الممنوع من الصرف (26

 أكتب رسالة إلى عمك ستزوره في العطلة القادمة (27
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PART III OPTIONAL SUBJECT 
Paper IV Classical Literature II 

 
Course Outline 

 

Part I 
 الكريمالقرأن 
 

Unit –1    سورة الجمعة ، سورة المنفقون ، سورة الدهر 

 

Unit – 2  سورة الحجرات ، سورة ق 
 (سورة الجمعة وسورة المنافقون وسورة الدهر للحفظ أيضا)                        

 
Books for Study 

 القرأن الكريم

Books for Reference 

 تفسير المراغي
Part II 
Hadith 

 Unit – 3                   من كتاب الصالة الى باب صالة التطوع                         

 
4– Unit  الجنائز كتاب الى واالمامة الجماعة صالة باب من 

 
 

Unit- 5    كتاب الصيام 

 
Books for Study 

 بلوغ المرام
 

Books for Reference 
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Model Question Paper 

Second Year Afzalul Ulama Preliminary Examination 
  Part III OPTIONAL SUBJECT  

 Paper IV Classical Literature II 
  

Time: 3 Hrs                                                                                                                Marks : 80 

 

I.  من  األسئلة اآلتية في جملة أو جملتينأجب عن ثالث عشرة     :(13 x 2 = 26 )      

             

 ماذا امر اهلل المؤمنين اذا نودي للصالة من يوم الجمعة ؟ (1
 ؟" اذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول اهلل"ماذا يفعل المنافقون  (2
 من أولئك؟" أولئك الذين امتحن اهلل قلوبهم للتقوي" (3
 االبرار كما ورد في سورة االنسانصف عن شراب  (4
 هم؟ُكلٌّ َكذََّب الرُُّسَل َفَحقَّ َوِعيِد، من  (5
 اكتب ثالث ساعات نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيهن الصالة ودفن الميت  (6
 هم؟الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة اال على أربعة، من  (7
 الفريضة؟الصالة بعد  أفضلما هو  (8
 والنصارى؟لم قاتل اهلل اليهود  (9

 هي؟، ما أعظمان اسجد على سبعة  أمرت (11
 الجماعة؟ما فضل صالة  (11

 كّمل الفراغ

 بما كنتم تعملون........... قل ان الموت الذي  (12
 القوم الفاسقين.......... سواء عليهم استغفرت لهم  (13
 وأغالل وسعيرا ........... انا هديناه السبيل  (14
 بأم القرآن........... ال صالة لمن  (15

II.    ستة من اآلتية اشرح            (6 x 5 = 30)                      

وَن ِمْنُه َفِإنَُّه ُماَلِقيُكْم  (16 ثُمَّ ُتَردُّوَن ِإَلٰى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة  ۖ  ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّ
 .َتْعَمُلونَ َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم 

نَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه  (17  . َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ  ۖ  َوَلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ
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ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه اَل ُنِريُد ِمنُكْم  َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلٰى ُحبِِّه ِمْسِكيناا َوَيِتيماا َوَأِسيراا، (18
 َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا

 ِإنَُّهْم َساَء َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ  ۖ  اتََّخُذوا َأْيَماَنُهْم ُجنًَّة َفَصدُّوا َعن َسِبيِل اللَِّه  (19
أثقل الصالة على : لى اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل ص: عن ابي هريرة رضي اهلل قال (21

 . المنافقين صالة العشاء وصالة الفجر ولو يعلمون ما فيهما التوها ولو حبوا
لو يعلم المار : عن ابي جهيم رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (21

 . يديه بين يدي المصلى ماذا عليه االثم، لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين
من شهد : عن ابي هريرة رضي اهلل عنه قال، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (22

 . الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان
افضل : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال (28

 .االعمال الصالة في اول وقتها

 

III.  مقالة عن اثنين من اآلتيةاكتب               (2x12=24)           

 صفات المنافقين (29
 جزاء االبرار في سورة الدهر  (31
 كتاب الصيام (31
 كتاب الصالة (32

  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura76-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura76-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura76-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura76-aya9.html
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PART III OPTIONAL SUBJECT 
Paper V History of Islam & History of Arabic Literature II 

 
Course Outline 

 
 

Unit –1     الراشدونالخلفاء 

 

Unit – 2  الدولة األموية 
 

Book for Study 
 الخلفاء الراشدون والدولة األموية –العالم اإلسالمي 

Books for Reference 
 التاريخ اإلسالمي الوجيز –الدكتور محمد سهيل طقوس 

تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي  –الدكتور حسن إبراهيم حسن 
 (األولالجزء )واإلجتماعي 

 

Unit – 3  الحياة اإلجتماعية في العصر  –معنى الجاهلية  –األدب الجاهلي

فنون األدب  –الحياة األدبية في العصر الجاهلي  –الجاهلي 

الغزل والفخر و المديح : اغراضه –الشعر أوليته  -الجاهلي 

معلقة امرئ القيس  –المعلقات  –والهجاء والرثاء و الوصف 

 هليخصائص شعر الجا –
Unit –4 خصائص النثر  –الخطابة، الوصايا، الحكم، األمثال : النثر الفني 

 –أثر اإلسالم في المجتمع العربي  –األدب اإلسالمي  الجاهلي

 –الخطابة في العصر اإلسالمي  –أثر اإلسالم فى النثر العربي 

 لمحة عن فن الرسالة في العصر اإلسالمي

 

Unit- 5  اإلتجاهات  –النقائض  –الغزل  –أثر اإلسالم في الشعر العربي 

 السياسية والنزعات الفكرية والمذهبية
 

Books for Study 

عبد الرحمن ، لكتور عبد الجليل عبد المهديل. مذكرة في تاريخ األدب العربي
 سمير شريف استيتية، الخميس

 
Books for Reference 

 األدب العربيتاريخ   –أحمد حسن الزيات  

تاريخ آداب اللغة العربية  –جورج زيدان           
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Model Question Paper 

Second Year Afzalul Ulama Preliminary Examination 
  Part III OPTIONAL SUBJECT  

 Paper V History of Islam & History of Arabic Literature II 
Time: 3 Hrs                                                                                                                Marks : 80 

 

I. أجب عن ثالث عشرة من  األسئلة اآلتية في جملة أو جملتين     :(13 x 2 = 26 )  

 ما المراد بأيام اعرب؟.1

 الجاهلي؟ما هي أغراض الشعر .3

 ؟(ر)أكتب عن أخالق أبي بكر.2

 ما الفرق بين الخراج والجزية؟.4

 اذكر بعضا من الخطباء المشهورين في العصر الجاهلي؟.5

 ماذا تعرف عن الوصايا؟.6

 كيف قتل عمر بن الخطاب ومتى؟.7

 عن عثمان؟( ص)ماذا قال النبي .8

 لماذا يسمى العزل العذري بهذا االسم؟.9

 من أعالم النقائص؟اذكر ثالثة .11

 (ص)بالنبي (ر)كيف كانت صحبة علي .11

 متى ولد عبد الملك بن مروان؟ وكيف كانت نشأته؟.13

 في اللغة؟" الجاهلية"ماذا تعني بكلمة .12

 لم بنيت الخانات فى خالفة بني أمية؟.14

 ما هو الجماعة؟.15

II.    اكتب مذكرة عن ستة من اآلتية            (6 x 5 = 30)                      

 حروب الردة.16

 الخطابة في العصر االسالمي.17

 عام الرمادة.18

 النقائص.19

 وقعة كربالء.31

 الحياة اإلجتماعية فى العصر الجاهلي.31

 جمع القرآن الكريم.33

 خصائص النثر الجاهلي.32

III. اكتب مقالة عن اثنين من اآلتية               (2x12=24)           

 المعلقات وأصحابه.34

 خصائص الشعر الجاهلي.35

 األعمال الجليلة في الدولة األموية؟.36

 الخلفاء الراشدون.37
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PART III OPTIONAL SUBJECT 
Paper VI Fiqh Literature II 

 
Course Outline 

 
 

Unit –1    الصالة، شروط وجوب الصالة، شروط صحة الصالة، جواز

أركان الصالة، فضل الفاتحة على ترك القبلة في حالتين، 

غيرها،  سنن الصالة قبل الدخول فيها، سبب مشروعية األذان 

 .واإلقامة، سنن الصالة بعد الدخول فيها، هيئات الصالة

 

Unit – 2  ،السنن التابعة للفرائض، المؤكد من النوافل، ما يقال عقب الصلوات

ة، مبطالت المرأة تخالف الرجل في أشياء، عورة الرجل والمرأ

الصالة،  سجود السهو، األوقات التي تكره فيها الصالة، صالة 

 .الجماعة

 
Unit – 3  قصر الصالة الرباعية، شرط السفر، متى يقصر المسافر، الجمع بين

صالتين، صالة الجمعة، حكمها وشروط وجوبها، شروط صحتها، 

ة فرائضها وهيئاتها ، اإلنصات للخطبة والخالف فيه، جواز الصال

 .حال الخطبة

            
 

4– Unit الكسوف صالة الصحراء، في العيد صالة العيدين، صالة 
 في يسن ما الميت، في يلزم ما االستسقاء، صالة والخسوف،

 يسن ما الميت، على الصالة أركان الميت، على الصالة الكفن،
 .فيها يستحب ما التعزية، الدفن، في

 

 

Unit- 5     للزندانيكتاب التوحيد 
 

Books for Study 
 عاشور عيسى أحمد - (الطهارة كتاب) والمعامالت العبادات في الميّسر الفقه .1
 عبد المجيد بن عبد العزيز الزنداني -كتاب التوحيد . 2

 
Books for Reference 

 شجاع أبو القاضي - والتقريب الغاية متن .1
 كوشنوري فريد علي - الفقهية أحكام مختصر .2
 العباس أبو المصري النقيب بن أحمد - الناسك وعّدة كالسال عمدة .3
 الفوزان هللا عبد بن فوزان بن صالح الدكتور - الفقهي الملخص .4
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Model Question Paper 

Second Year Afzalul Ulama Preliminary Examination 
  Part III OPTIONAL SUBJECT  

 Paper VI Fiqh Literature II 
Time: 3 Hrs                                                                                                                Marks : 80 

 

I. أجب عن ثالث عشرة من  األسئلة اآلتية في جملة أو جملتين     :(13 x 2 = 26 )  

  ؟ الميت على صالةال في تكبيرا كم  .1

  ؟ المؤكدة النوافل هي ما  .٢

 ؟ الخطبة حال الصالة حكم بين  .٣ 

 بين؟.حاالت عربأ في  الصالة في دينيلا رفع   .٤

 ؟ والشرع اللغة في الصالة عّرف   .٥

 ؟االفتراش بين    .٦

 ؟ الصالة هللا فرض يوم يأ في  .٧

 ؟ هما ما ،حالتين في ةالقبل ترك يجوز . ٨

 ؟ حةتاالف فضل اكتب . ٩

 ؟ الصالة في السهو عّرف. ٠١

 ؟  الجماعة صالة لفضل دليال ايت. ٠٠

 ؟ ةالصال هافي تكره التي وقاتاأل اكتب.٠٢

 ؟ المسافر يقصر متى.  ٠٣

 ؟ بين - الجزاء ودار العمل بدار المراد ما. ٠٤

 كيف يتكْون السحاب ؟ . ٠٥

II.    اكتب مذكرة عن ستة من اآلتية            (6 x 5 = 30)                      

  الجمعة صالة حكامأ . ٠٦

  الجماعة صالة  . ٠٧

  ؟ زيةعالت عن اكتب.  ٠٨

   الصالة صحة شروط.  ٠٩

  المسافر صالة.   ٢١ 

   وأحكامها الصالة قصر ٢٠

 العيدين صالة.   ٢٢

 أثر التوحيد في الحياة الدنيا . ٢٣

III. اكتب مقالة عن اثنين من اآلتية               (2x12=24)           

  والقصر الجمع  .34

 الجماعة فيها تسن التي الصلوات  .35

 الميت على الصالة .36

 علم التوحيد ومجاالته ومكانته. 37


