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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.

أجب عن أي خمسة من األ ﺳﺋﻠﺔالتالية:

.1
)أ(

2×5 = 10

اکتب اإلسم الکامل للجا حظ باﻠﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺒﻳﺔ

)ب( من ألف ’’ القميص األ حمر‘‘؟
)ج( اکتب اإلسم الکامل لکتاب أﻠﻓﻪ إبن ھشام في السيرة
)د( لمن قيل ’’ فاکتسب لنا يومين ھذا ﺒﻌقﻠك و تجارﺗك ﺷﻴﺌﺎ‘‘؟ و ﺗﺮﺟﻢ اﻟﻤﻘﻮ ﻠﺔ.
)ھ( ما المرادب ’’ تاکل دين صا حبہا کما تاکل النار الحطب‘‘؟
)و( ما معنی ’’ ﻣﻌﺻﻳﺔ ﷲ؟
)ز( أذکر الفرق بين العلوم الشر ﻋﻳﺔ و العلوم اﻠﻌﻗﻠﻳﺔ؟
)ح( ’’ فبکی المنصور ثم قال ليتني لم أخلق‘‘ من کان المنصور ولماذا بکی؟

ترجم أي إثنين من التالية باﻠﻠﻐﺔ اإل تجليزﻳﺔ أو البنجاﻠﻳﺔ:

.2

5×2 =10

)أ( يا أيھاالناس :إن ﷲ عظم ﺤﻗﻪ ﻓﻮق ﺣﻖ ﺧﻠﻗﻪ ،ﻓﻘﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺤﻗﻪ :وﻻ ﻳﺄﻣﺮﮐﻢ أن
ﺗﺘﺨﺬوا اﻠﻣﻠﺋآﺔ واﻟﻨﺒﻴﻴﻦ أرﻳﺎﺑﺎ أﻳﺄﻣﺮ ﮐﻢ ﺑﺎﻟﮑﻔﺮ ﺑﻌﺪ إذ اﻧﺘﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن۔ أﻻ و إﻧﻲ ﻟﻢ أﺑﻌﺜﮑﻢ
أﻣﺮاوﻻ ﺟﺒﺎرﻳﻦ وﻟﮑﻦ ﺑﻌﺜﺘﮑﻢ أﺋﻣﺔ اﻟﻬﺪﯼ ﻳﻬﺘﺪﯼ ﺑﮑﻢ۔
)ب( فلما إنتھوإلی ﺗﻠك المدﻳﻧﺔ ،أﻗﺎﻣﻮاﻓﻲ ﻧﺎ ﺤﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ و ﻗﺎﻟﻮا ﻹﺑﻦ اﻻ ﮐﺎر اﻟﻄﻠﻖ ﻓﺎﮐﺘﺴﺐ ﻟﻨﺎ ﺑﺎ
ﺟﺘﻬﺎ دك ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻟﻴﻮﻣﻨﺎ هﺬا ،ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﻓﺴﺄل أي ﻋﻤﻞ إذاﻋﻣﻠﻪ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﻏﺪوة اﻟﯽ اﻟﻠﻴﻞ
ﮐﺴﺐ ﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻊ أرﺒﻌﺔ ﻧﻔﺮ؟ ﻓﻘﻴﻞ ﻠﻪ :ﻟﻴﺲ ﺷﺌﯽ ﺑﺎﻋﺰ ﻣﻦ اﻟﺤﻄﺐ.
)ج(

فلما نزلنا لمنزل اظھرأﻧﻪ صائم ونام حتی تشا غلت :ثم أکل ما سفرﺗﻪ ،وأمر
غالﻣﻪ أن يطعمني ر غيفين بملح فجئت وعندي أﻧﻪ صائم :ولم أزل أنتظر
المغرب أتو قع إفطاره فلما صليت المغرب قلت لغالﻣﻪ :ما ينتظر باألکل؟ قال:
قدأکل منذ زمان .قلت :أولم يکن صائماً؟ قال :ال.
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.3

اشرح أي إثنين من القطع التالية بذ کر السياق و السباق :

5×2 = 10

)أ( إن للناس اعالما يفزعون إليھم في دينھم ويرضون بھم في دنيا ھم فاجعلھم بطاﻧﺗك ير
شدك.
)ب( وکذا ﺤﻣﻠﺔ الحديث اللذين حفظوه عن أھل اإلسالم أکثرھم عجم او مستعجمون باﻠﻠﻐﺔ
والمربی.
)ج( ’’ ال تبت ھذه اﻠﻳﻠﺔ علی فراﺷك اللذي کنت تبيت ﻋﻠﻳﻪ‘‘.
)د( ’’ ورمی الي برغيفين فجئت إلی القدروإذاليس فيھا إال مرق و عظام‘‘
.4

اکتب مقالة و جيزة عن أي إثنين من األعالم المذکورين ّدناه باللغة العربی:

5×2 = 10

)أ( إبن المقفع
)ب( ابن عبد رﺒﻪ
)ج( أبو الفرج اال صفھاني
)د( ابن خلدون

.5

ل ّخص أي اثنين من التالية بالعرﺒﻳﺔ:

5×2 = 10

)أ( موامرة قريش
)ب( خﻄﺒﺔ ﻋﻤﺮ )رض( ﻓﻲ اﻟﺤﮑﻢ
)ج( بين قاض و قورو ذباب جسور
)د( القميص األ حمر
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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