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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 1st Semester Examination, 2020, held in 2021 

ARBACOR02T-ARABIC (CC2) 
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  

:  أجب عن أي خمسة من األسئلة التالية  10 = 5×2  .1

 (a) كم أية في سورة الحجرات؟ وأين نزلت؟  

 (b) ما الفرق بين اإليمان واإلسالم؟  

ِ؟ ترجم العبارة   (c) . قَاَل فَتَْبتَِغي اأْلَْجَر ِمْن هللاَّ

 (d) . عّرف البر واإلثم 

 (e) ھَُذْيال؟ ولماذا اشتھر به؟من كان  

 (f)  كيف يمكن أن يكون سلمان رضي هللا عنه من أھل البيت؟ " مان منّا أھل البيتسل"  

 (g) ومن ينتسب إليه؟ " جيّان" ما ھي  

   
:    ليزية جو  اإلنأالية  جباللغة البن  ي فقرة من التاليةأترجم  5 = 1×5  .2

ُحوا بَْينَھَُما فَإِْن بََغْت إِْحَداھَُما َعلَى اأْلُْخَرى فَقَاتِلُوا َوإِْن طَائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصلِ  

 َ ِ فَإِْن فَاَءْت فَأَْصلُِحوا بَْينَھَُما بِاْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا إِنَّ هللاَّ  يُِحبُّ الَّتِي تَْبِغي َحتَّى تَِفيَء إِلَى أَْمِر هللاَّ

َ لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِ  )9(اْلُمْقِسِطيَن  يَا  )10(ْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم َواتَّقُوا هللاَّ

َعَسىأَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا اَل يَْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْوٍم َعَسى أَْن يَُكونُوا َخيًْرا ِمْنھُْم َواَل نَِساٌء ِمْن نَِساٍء 

يَماِن أَْن يَُكنَّ َخْيًرا ِمْنھُنَّ وَ  اَل تَْلِمُزوا أَْنفَُسُكْم َواَل تَنَابَُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلفُُسوُق بَْعَد اإْلِ

)11(َوَمْن لَْم يَتُْب فَأُولَئَِك ھُُم الظَّالُِموَن   

(a) 

إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته عليكم محرما ، فال تظلموا ! يا عبادي : قال هللا  
إنكم تخطئون بالليل والنھار، فاستغفروني، فإني أغفر لكم الذنوب ! ا عبادي العباد، ي

لو أن أولكم وآخركم، وجنكم وإنسكم، وصغيركم وكبيركم، ! جميعا وال أبالي، يا عبادي 
ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم  كانوا على قلب أفجركم، لم ينقص من ملكي شيئا،

ت لكل رجل منھم مسألته، لم ينقص ذلك مما عندي وصغيركم وكبيركم، سألوني فأعطي
 شيئا

(b) 
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.3   :التالية مع ذكر السياق والسباقأي واحد من  اشرح  10 = 1×10

:بلد حرام ، قال : فأي بلد ھذا ؟ قالوا : يوم حرام ، قال : أي يوم ھذا ؟ قالوا ! أيھا الناس  
فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام: شھر حرام ، قال : فأي شھر ھذا ؟ قالوا 

ثم رفع رأسه: ثم أعادھا مرارا ، قال  -كحرمة يومكم ھذا في بلدكم ھذا في شھركم ھذا 
 .مرارا –ھل بلغت  اللھم: (ماء فقال إلى الس

(a) 

يا أبت إني مررت : أقبل الليل عدت إلى بيتنا فتلقّاني أبي يسألني عما صنعت، فقلتولما  
بأناس يصلون في كنسية لھم، فأعجبني ما رأيت من دينھم، وما زلت عندھم حتى غربت 

:فذعر أبي مما صنعت، وقال. الشمس  
 . دينك ودين آبائك خير منه....     خير أي بُنّي ليس في ذلك الدين 

(b) 

  
 SECTION-B 

:من التالية خمسةأجب عن أي   10 = 5×2  4.

 (a) ماذا ترى في اختيار سورة الحجرات في مقرراتكم الدراسية ماعدا السور األخرى؟  

 (b) ما الھدف في تدريس الحديث النبوي في الكليات والجامعات؟  

لعبد الرحمن رافت الباشا والكتب اآلخرى" صور من حياة الصحابة "  ما الفرق بين 
  حول حياة الصحابة؟

(c) 

 (d) ؟"ربا "ما معنى  

 (e) ماذا تعرف عن المجوسية ؟  

 (f)   ؟ " دھقان" ما معنى  

  
:باللغة العربيةألق الضوء على حياة أي واحد من األعالم المذكورين أدناه  5 = 1×5  .5

 (a) كأديب إسالمي بد الرحمن رافت الباشا ع 

 (b)  ابن ھشام 

  
:لّخص أي واحد من التالية 10 = 1×10  6.

 (a) سلمان الفارسي      

.خطبة النبي صلى هللا عليه وسلم في حجة الوداع   (b) 

   
 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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