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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-I Examination, 2020  

 ARABIC 
PAPER-ARBA-II 

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. 

 

5×2 =  10 :    من األسئلة التالية عشرة مسةخأجب عن أي    .1

 (i) لماذا تسمی سورة اإلسراء بسورة بني إسرائيل؟ 

؟‘‘ًةَعَنَمَوَأَصا بؤا ِمنُهم ’’ في  ًةَعَنَم آلمةمامعنی    (ii) 

ابن ھشام في السيرة۔ لفةاکتب االسم الکامل لکتاب أ   (iii) 

.في سورة الحجرات يةکم أ   (iv) 

زالت سورة بني إسرائيل؟أين ن   (v) 

.اکتب االسم الکامل للجا حظ   (vi) 

 (vii) مامعنی الحجرات؟ 

 (viii) ماالمراد بذي الوجھين؟ 

  
:ةيلأوالبنغا يةاال نجليز الی ليةالتا  أي فقرة منترجم  10 = 1×10  .2

إنَّ الَِّذيَن يُنَاُدونََك ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراِت أَْكثَُرھُْم اَل يَْعقِلُوَن ٭ َولَْو أَنَّھُْم َصبَُروا َحتَّٰى  
ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ  ٭ يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَإٍ  تَْخُرَج إِلَْيِھْم لََكاَن َخْيًرا لَھُْم ۚ َوهللاَّ

فَتَبَيَّنُوا أَْن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجھَالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَىٰ  َما فََعْلتُْم نَاِدِمينَ  ٭ َواْعلَُموا أَنَّ فِيُكْم 
يَماَن وَ َزيَّنَهُ فِي  َ َحبََّب إِلَْيُكُم اإْلِ ِكنَّ هللاَّ ِ ۚ لَْو يُِطيُعُكْم فِي َكثِيٍر ِمَن اأْلَْمِر لََعنِتُّْم َولَٰ َرُسوَل هللاَّ

 ِ اِشُدونَ  ٭ فَْضاًل ِمَن هللاَّ ئَِك ھُُم الرَّ هَ إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َوالْ ِعْصيَاَن ۚ أُولَٰ قُلُوبُِكْم َوَكرَّ
ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ٭ َوإِْن طَائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصلُِحوا بَْينَھَُما ۖ فَإِْن بََغْت  َونِْعَمةً ۚ َوهللاَّ

ِ ۚ فَإِْن فَاَءْت فَأَْصلُِحوا  إِْحَداھَُما َعلَى اأْلُْخَرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبغِ ي َحتَّٰى تَِفيَء إِلَٰى أَْمِر هللاَّ
َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ  ٭  بَْينَھَُما بِاْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا ۖ إِنَّ هللاَّ

 

 OR  

وسلم فيما روی عن اهللا تبارک وتعالی  عليهَعن النبي صلی هللا ) رض(أبِي در  نعَ  
ال تظالؤا يا فبينکم محرما   تهلجعرمت الظلم علی نفسی و حقال يا عبادی انی  نها

اهدکم يا عبادي کلکم جانع إال من  ينوفا ستهد يتهعبادي کلکم ضال اال من هد
فاستکسوني اکسکم  تهاطمکم يا عبادی کلکم عار إال من کسو يفا ستطعمون طعمتهأ
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الدنوب جميعا فاستغفروني اغفرلکم نهار وانا اغفرليا عبادی انکم تخطنون باللتل وا
وانفيي يا عبادی لو ان اولکم واغروني ولن تبلضعبادی إنکم لن تبلغوا ضري فت  

کم کانوا علی اتفی قلب رجل واحد منکم مازاد ذلک في ملکی نسکم وجنرکم وإخ
سکم وجنکم کانوا علی افجرقلب رجل واحد نشينا يا عبادي لوأنَّ اولکم واخرکم وا

.من ملکي شينا كلما نقص ذ  
  

: بذکر السياق والسباق ليةالتا من  فقرةأي اشرح  10 = 1×10  .3

 يوطئنُ ال  أُن عليھنُ  حقاُ،ُلكمُ  عليكمُ  حقاُ،ُولھُن نسائكمی ُعلٮ لكمُ  أماُبعدأيھاُالناُس،ُفإُن 
 لكمُ  قُدأذنُ هللا  اانفن فعل إنُ ابفاحشةُمبينيةُ،ُف تينُ  يأ اال أحداُتكرھونهُ،ُوعلييھُن أنُ  فرشكمُ 

 رزقھنُ  فلھنُ  فإُن انتھينُ  حبرديرمغضرباُ  وتضيربوھنُ  لمضاجعُ ال في تھجيروھنُ  أنُ 
 فنفسيھنُ أل يملكينُ  ُال عوانُ  عندكمُ  فإنھنُ .ُا،واستوصواُبالنساُءخيرً  بالمعروفُ  وكسوتھنُ 

 فاعقلواُأيھاُالناسُ  هللا بكلماتُ  فروجھنُ  واستحللتم هللا بأمانة إنماُ أخذتموھنُ  شييئاُ،ُوإنكمُ 
 ،أميراُبينياُ،ُكتابُ ا اأبدً اتضلو فلنُ  بهُ  عتصمتمُ ا ماُإنُ  فيكمُ  قُدبلغُت،ُوقُدتركتُ  قولُي،ُفإنيُ 

.نبيهُ  سنة و  

 

 OR  

فخرجت ‘ قدمأحتی الجس  عنكلنن لم تخرج معي ألود‘ بيت النار لآعبةان ا: وقال 
‘ تهکل ماسفر أثم ‘ لتغم ونام حتی تشا ئاص نهأظهرأ لما نزلنا المنزلف‘ مکرهًا معه
نتظر أزل أولم ‘ صانم نهأ فجنت و عندي‘ ن يطعمني رغيفين بملحأ مهمر غالأو

قد : کل؟ قالماينتظر باأل: مهلما صليت المغرب قلت لغالف‘ فطارہإتو قع أالمغرب 
م  لكقدأعد: أفاطوي أنا؟ قال: قلت‘ ال: ؟ قالمًائأولم يکن صا: قلت‘ کل منذ زمانأ
صبحت أو‘ جو عًا وأخرج إلي الر غيفين والملح فاکلتهما وبت ميتًا‘ فکل آلهاتا

کبب لي : فقال‘ عهفابتا ‘ بدرهم ابتع لنا لحمًا: مهفقال لغال‘ فسرنا حتی نزلنا المنزل
.ونصب القدر آلهفا‘ ففعل‘ قطعًا  

 

  
:بيةالعر للغةرين أذناه با و جيزة عن أي  اثنين من األ عالم المذکو لةاکتب مقا  10 = 2×5  4.

بهابن عبدر   (i) 

 (ii) الجا حظ 

 (iii) ابن ھشام 

 (iv) االمام مسلم بن الحجاج القشيري 

  
:ليةالتا  لَخص أي اثنين من  10 = 2×5  .5

 (i) سلمان الفارسی 

 (ii) بين قاض وقور وذباب جسور 

 (iii) القميص األحمر 

.مؤامرة قريش   (iv) 

   
 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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