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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. Honours 1st Semester Examination, 2020, held in 2021

)ARBACOR01T-ARABIC (CC1
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
.1

أجب عن أي خمسة من ٔالاسئلة التالية :

2×5 = 10

)أ( اكتب اسم امرئ القيس الحقيقي؟
)ب( من ھم " المخضرمون "؟
)ج( اكتب معنى المعلقات؟
)د( من اشتھر بشاعر الحوليات؟
)س( لماذا عد لبيد شاعرا جاھليا ؟
)ص( من لقب بـــ " شاعر النبي"؟
)ك( لماذا لقب ھمام بن غالب بالفرزدق ؟
.2

أجب عن أي واحد من ٔالاسئلة التالية :

5×1 = 5

)أ( أكتب مقالة وجيزة حول "شعر النقائض ".
)ب( أكتب مالحظة وجيزة حول " المعلقات السبع " .
)ج( اذكر خصائص الشعر الجاھلي باإليجاز .
.3

أجب عن أي واحد من ٔالاسئلة التالية :

10×1 = 10

)أ( ناقش حياة لبيد بن ربيعة و خدماته في الشعر العربي.
)ب( ناقش خدمات حسان بن ثابت كشاعر الرسول صلى ﷲ عليه وسلم.
)ج( بيّن مميزات شعر األخطل.
GROUP-B

.4

أجب عن أي خمسة من ٔالاسئلة التالية :

2×5 = 10

)أ( اكتب صيغة أمر من وفي يفي.
)ب( عرف " الموصوف و الصفة" باألمثلة .
)ج( عرف " المضاف و المضاف اليه" باألمثلة.
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.)ك( اكتب جميع أسماء األشارة باألمثلة
.)ل( ماذا تعرف عن " المذكر و المؤنث" ؟ اكتب باألمثلة
.)م( ھات بمثال الجمع المذكر السالم
.)ي( عرف " الضمير " وبيّن أقسامه

: أجب عن أي واحد من ٔالاسئلة التالية

5×1 = 5

.5

.)أ( ماذا تعرف عن " المعرفة و النكرة" ؟ أكتب بالتفاصيل
)ب( ناقش " أسم اإلشارة " باألمثلة

: ترجم أي خمسة من ٔالاسئلة التالية ا ى العربية

1×5 = 5

.6

(i) My college is situated in front of a park
(ii) I go to school on feet
(iii) There is a good playground in my school
(iv) Are you going to college today?
(v) He is in the exam hall.
(vi) He will play football tomorrow
(vii) This is an expensive mobile phone.
1×5 = 5

:ترجم أي خمسة من ٔالاسئلة التالية ا ى ٕالانكل ية
.( ھو جالس على كرسي مريحi)
.( أنا مدير شركة كبيرةii)
.( طاغور شاعر وفيلسوفiii)
.( الكلب حيوان وفيiv)
.( دولنا دولة علمانيةv)
.( ھذا كتاب قيّمvi)
.( السرعة من الشيطان والطمانية من المالئكةvii)
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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