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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 2nd Semester Examination, 2020 

ARBACOR03T-ARABIC (CC03) 

HISTORY OF ARABIC LITERATURE (ABBASID PERIOD & INDIAN ARABIC LITERATURE) 
GRAMMAR AND TRANSLATION 

 
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. 

 
 

 GROUP-A  

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

؟اإلسم الکامل إلبن المقفع بيّن  (a) 

الجا حظ الثاني؟’’ من لقب ب   (b) 
داني؟ممن ھو بطل مقامات الھ  (c) 
؟‘‘الحريری’’ لماذا لقب القاسم بن علي ب   (d) 
؟‘‘کتاب البخالء’’ من کتب   (e) 
؟منةو د آليلةمن ھو صاحب   (f) 
؟لغةاهللا البا  حجة’’ من کتب   (g) 
   

: ليةالتا  سئلةاأل  من اجب عن ٔاي واحد 5 = 1×5 .2

.في األ دب اإل سالمي تهأبي الحسن علي الندوي و خد مااکتب بنذة عن حياة   (a) 

في علم الحديث تهالشيخ أنور شاه الکشميري و خد ماناقش حياة  (b) 
.في األدب العربي همتهحسن خان و مسا  ألق ضوء علی حياة نواب صديقی  (c) 
   

:ليةالتا  سئلةاأل  من اجب عن ٔاي واحد 10=1×10 .3

في الشعرالعربي مته اکتب نبذة عن حياة المتنبي و خد  (a) 

في األدب العربي تهمي و خد نناقش حياة أبي الفرج األ صفھا  (b) 
.دب العربيفي األ همته اکتب عن حياة إبن المقفع و مسا  (c) 
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 GROUP-B  

:ليةالتا سئلةاأل  من خمسة ياجب عن أ 10 = 5×2 .4

؟‘‘لةاسم اال’’ ماذا تعرف عن   (a) 

مثلةباأل ‘‘ اسم الظرف’’ عرف   (b) 
‘‘اسم الفاعل’’ عرف   (c) 
عرف اسم المفعول  (d) 
ماذا تعرف عن جمع المذکر السالم  (e) 
ھات بمثال حال  (f) 
ماذا تعرف عن ذي الحال؟  (g) 
  

:ليةالتا  سئلةاأل  من اجب عن ٔاي واحد 5 = 1×5 .5

بالفعل؟ لمشبهالحروف ا’’ ماذا تعرف عن   (a) 

‘‘قصةاألفعال النا ’’ ناقش   (b) 
.بيّن ماذا تعرف عن نواصب الفعل المضارع  (c) 
  

:لية من التا خمسة ياجب عن أ  10 = 5×2 6.

 He was born in a middle class family (a) 
 He is known as the “ Missile Man” (b) 
 In his childhood he worked as a newspaper seller (c) 
لآليةيدرس راشد في ا  (d) 
ھو ذھب الی السوق واشتری معجما مصورا  (e) 
مةمحترمهنةس ھي يدرتالمهنة  (f) 
.بالدناه الجريدة مشھرة في ذھ  (g) 
  

 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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