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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 4th Semester Examination, 2020 

ARBACOR09T-ARABIC (CC09) 
HISTORY OF ARABIC LITERATURE 

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. 

 
 

 SECTION-A  

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

 (a)  ماذا تفھم عن األدب المھجري؟ 
من أسس الرابطة القلمية؟ وفي أي سنة تم تأسيسھا؟  (b) 
من كان رئيس العصبة األندلسية؟  (c) 
بأي رابطة انضم إيليا أبو ماضي؟  (d) 
.؟ وبيّن موضوعه" الغربال" من كتب   (e) 
؟"الرابطة القلمية "من كان خازن   (f) 
.بيّن الفرق األساسي بين الرابطة القلمية والعصبة األندلسية  (g) 
   

:ليةالتا من اثنين أجب عن أي 10=2×5 .2

.في المهجر بيةفي نشر العر لميةقلا بطةالر ا همةألق الضوء علی مسا   (a) 

.يناقش دور إيليا أبو ماضي في األدب المھجر  (b) 
.؟ اکتب بالتفا صيللسيةاأل ند  لعصبةا تعرف عن ا ماذ  (c) 
   

 SECTION-B  

:ليةالتا من خمسة أجب عن أي 10=5×2   .3

.اکتب جميع حروف الشرط  (a) 

.النفي للجنس‘‘ ال’’ من  جملةکّون   (b) 
.عّرف الحال وذو الحال  (c) 
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.ماذا تعرف عن اال ستشناء؟ اکتب  (d) 
لممنوع من الصرف؟ما ھي شروط ا  (e) 
.ھات بمثالين من التمييز  (f) 
.ھات بمثالين من المعرب و المبني  (g) 
ھات مثالين من المونث السماعيۃ  (h) 

.اذکر اسم االشارة البعيدة  (i) 

   

:ليةالتا من اثنين أجب عن أي 10=2×5 .4

.ناقش الممنوع من الصرف بالتفا صيل  (a) 

.حول اال شتشناء حظةاکتب مال  (b) 
.ماذا تعرف عن الحال وذو الجال؟ بيّن مفصال  (c) 
.ما ھو اسم االشارة؟ اذکر فی الجمل  (d) 
  

:ليةالتاترجم خمس جمل من  10 = 5×2   .5

.نيةعلما طية ديمقر الة الھند دو  (a) 

.في العالمطية کبر ديمقر اأالھند تتمتع ب  (b) 
.من عمرهسعة ان الکريم في التاحفظ عبد هللا القر  (c) 
.يريد عبد الکريم أن يکون سيا سيا  (d) 
 He is supposed to travel tomorrow. (e) 
 He is paying the maiden visit to India. (f) 
 Joe Biden is the next President of USA. (g) 
 There will be election in West Bengal next year. (h) 
  

 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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