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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. General Part-II Examination, 2020  

ARABIC 

PAPER-ARBG-III 
ARABIC POETRY 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 
The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 
 

1. Answer any five questions from the following: 2×5 = 10

(i) Who is known as ميرالشعراءا ? 
(ii) Give the meaning of ذروة المجد 

(iii) Who is meant by شاعر الزھد? 

(iv) Hassan b.Thabit was مھاجر orانصار? 
(v) Why يمتنب  is called يمتنب ? 

(vi) What do you mean by  ُالِحُل والَحَرم?In the following verse: والِحُل  فهرعوالبيت ي
مُ والَحرَ   

(vii) Who was العباس بن مرداس السلمي? 
  
2. Translate into English or Bengali any one question from the following: 10×1 = 10

الِحُل والَحَرمُ و ُهَفوالبَيُت يَغرِ         ُهَتطَا وَ  ھذا الذي تَُعِرُف البَطَحاُء   

ھَذا التَقِي النَفي الطَاِھُر الَعلَمُ                  ھذا ابُن َخيَر ِعباِد هللاِ ُکلَِھمُ   

الَکَرُم يلی َمکاِرِم هذا َينَتِهإ                 ُقرِيش َقاَل قاِتَلها  ُهَتإذاَرأ  

يِم إذا ما جاء َيسَتِلُمَحِطُرُکُن ال              ‘ِهتَِِحِعرفاَن را‘ ُهَآمِسُيَيکاُد   

األَمُم لهَبيِت هذا نا الدِين َمن            ذا ةلًيًوَمُن َيغرِف اهللا َيُعِرف أ  

َمن هذا ِبضاِنِرِہ           الُعرُب َتعِرُف َمن أنَکرَت والَعَجُملكفَليَس َقو  

 

 OR  

أسّد َمزيرُ  بهوفی اتوا              يهتری الرجل النحيف فتزدر   

نک الًرُجُل الطَِريرفيخلف ظ                    فتبتليهو يُعجبُک الطَِرير  

م و خيررَ م کَ ھُ فخرولکن           خر         فَ فما عظم الرجل لھم ب  

ً ھا فبغاث الطيراکثر  نزور تالقواّم الصقر م                   راخا  

روبزاة وال الصقولم تطل ال     ضعاف الطير اطو لھا جسوماً          

فلم يستغن بالعظم البعير       لقد عظم البعير بغير لّب               

علی الخسف الجرير يحبسهو                   جهبکل و يالصب فهيصر  
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3. Explain with reference to the context any one from the following: 10×1 = 10 

رمدکحلت مقيھا بکحل األ              نماأما بال عيني ال تنام ک   
يا خير من وطی الحصا ال تبعد      اصبخ ثاويا يجزعا علی المھد  

في بقيع الغرقد كبلقغيبت       الترب لھفی ليتنبي  كيقيجنبي   
يالھف نفسي ليتنبي لم أولدِ               بينھم ينةبالمد كأاقيم بعد  

يفي يوِم األ ثنين النبي المهتِد        تُها فبابي وأمَي مَن شھدت و   
يا ليتني أسقيَت سًم األ سوِد             متاًددا تهفظللُت بعَد وفا   

أو في غِد جٍةمن يومنا في رو           أؤ حًل أمراِهللا فينا عاجًال   

 

 OR  

من قرمِ يشفيهيقتات لحمي وال   ونيرب من موالی السوء َذي حسد   

وقلمت أظفارا بال جلمِ  منه       داويت صدراَ طويالَ غمره حقداَ   

وما لم يرَع من رحمي لهتقوی اَال          لحمُهوأ يهوالخير أسد بالحرمِ   

يرمي عدوي جهارأ غير مکنتِم        دوني موترة سهفاصبحت قو   

والحم عن قدرة فضل من الکرِم        فهإن من الحلم ذَال أنَت عار   

 

  
4. Write down short notes on any two of the following: 5×2 = 10 

 (i) المتنبي 

هيةأبوالعتا   (ii) 

 (iii) حافظ ابراھيم 

 (iv) احمد الشوقي 
  

5. Give summary of any two to the following poems: 5×2 = 10

 (i) صدی الحرب 

بيةالعر للغةحال لسان ا   (ii) 

 (iii) أيا صوفيا 

في الو عظ لهو   (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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