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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 2nd Semester Examination, 2020  

ARBACOR04T-ARABIC (CC04) 

ARABIC PROSE (ISLAMIC AND MEDIEVAL) 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. 
Candidates should answer in their own words and adhere to the word limit as practicable. 

 
 

:ليةالتاسئلةاأل  من خمسة أجب عن أي 10 = 5×2 .1

بيةالعر للغةاکتب اإلسم الکامل للجا حظ با   (ٔا)

؟‘‘القميص األ حمر’’ من ألف    (ب)

بن ھشام في السيرةإ هفلاکتب اإلسم الکامل لکتاب أ   (ج)

.لة؟ و ترجم المقو ‘‘ائشي تكو تجار كلقبعفاکتسب لنا يومين ھذا ’’ لمن قيل   ( د(  

؟‘‘ا کما تاکل النار الحطبحبہتاکل دين صا ’’ المرادب  ما   (ھ)

؟هللا ةيمعص’’ ما معنی    (و)

؟قليةعلو العلوم ا عيةأذکر الفرق بين العلوم الشر   )ز(  

من کان المنصور ولماذا بکی؟‘‘ بکی المنصور ثم قال ليتني لم أخلقف’’   )ح(  

  
5×2 =   10 :ليةأو البنجا يةاإل تجليز لغةلبا ليةترجم أي إثنين من التا  2.

وال يأمرکم أن : حقه، فقال فيما عظم من لقهخفوق حق  حقهإن هللا عظم : يا أيھاالناس 
کم ثتم مسلمون۔ أال و إني لم أبعنن أريابا أيأمر کم بالکفر بعد إذ ايوالنبي آةئللمخذوا اتت

بکم۔ يهتدی الهدی ةئمتکم أثأمراوال جبارين ولکن بع

 (ٔا)

سب لنا با تبن اال کار الطلق فاکمنها و قالوا إل حيةأقاموافي نا  ،ينةالمد كتلتھوإلی نفلما إ 
الرجل من غدوة الی الليل  عملهإذال أي عمل أانطلق فسفمنا هذا، وطعاما لي كجتها د
.ی باعز من الحطبئليس ش: لهقيل فر؟ نف ةعبما يشبع أر بهکسب 

 (ب)

، وأمر تهکل ما سفرأثم : م ونام حتی تشا غلتئصا هنفلما نزلنا لمنزل اظھرأ 
ولم أزل أنتظر : مئصا هنت وعندي أئين بملح فجفأن يطعمني ر غي مهغال

:کل؟ قالما ينتظر باأل: مهغالللما صليت المغرب قلت فالمغرب أتو قع إفطاره 
.ال: ؟ قالماً ئولم يکن صاأ: قلت. مانزکل منذ أقد

 (ج)
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:بذ کر السياق و السباق  ليةثنين من القطع التاأي إ حاشر 10 = 2×5 3.

ير  كتنجعلھم بطافاليھم في دينھم ويرضون بھم في دنيا ھم إعون زإن للناس اعالما يف 
.كشد

 (ٔا)

 للغةتعجمون باسکثرھم عجم او مأسالم ھل اإلأالحديث اللذين حفظوه عن  حملةوکذا  
.ربیموال

 (ب)

.‘‘عليهذي کنت تبيت لال كشراعلی ف ليلةال تبت ھذه ا’’    (ج)

‘‘ا إال مرق و عظامھلی القدروإذاليس فيإت ئفج ينيفورمی الي برغ’’   ( د(  
  

:العربیللغة و جيزة عن أي إثنين من األعالم المذکورين ّدناه بالة اکتب مقا 10 = 2×5 .4

بن المقفعإ   (ٔا) 

هبابن عبد ر   (ب)

فھانيصأبو الفرج اال    (ج)

ابن خلدون  )د(  

  
:بيةبالعر ليةلّخص أي اثنين من التا 10 = 2×5  .5

ريشقموامرة    (ٔا)

في الحکم) رض(عمر  طبةخ   (ب)

ورو ذباب جسورقو  اضقبين    (ج)
األ حمر صالقمي  )د(  
  

 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp 
to their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after 
end of exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong 
submission (at in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple 
copies of the same answer script.  
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