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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 3rd Semester Examination, 2020, held in 2021  

ARBACOR07T-ARABIC (CC7) 

HISTORY OF ARABIC LITERATURE IN EGYPT 
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 سئلة االٔ  من خمسة أجب عن أي 10 = 5×2 .1

إلی ٔاين نفي البارودي؟   (أ )

؟لهمااسم ديوان ٔاحمد شوفي و کم اجزاء    (ب)

من ھو شاعر الشعب؟   (ج)

اذکر بعض مؤلفات مطران؟  ( د(  

؟‘‘شاعر القطرين’’ من الشاعر الذي لقب ب    (ھ)

ٔاين ولد حافظ ابراھيم؟   (و)

.ألحمد شوفي اذکر مؤلفتين  )ز(  

  

:بيةالعر للغةبا ليةالتا سئلة واحد من االٔ  أجب عن أي 5= 1×5 2.

.و جيزة حول محمود سامي البرودي لةٔاکتب مقا   (أ )

.العصر الحديث فيأالدب العربی  نهضةماھي العوامل التي ٔادت إلی    (ب)

  

:ليةالتا  لةئسٔاجب عن ٔاي واحد من األ  10= 1×10 3.

.في الشعرالعربی متهاکتب بنذة عن حياة خليل مطران و خد   (أ )

.يفي األدب العرب همتهو مسا  تهمن ھو ٔامير الشعراء؟ اکتب عن حيا   (ب)

.اکتب عن حياة حافظ ابراھيم و ميزات ٔاشعاره  )ج(  
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 GROUP-B 

:ليةالتا سئلة االٔ  من خمسة أجب عن أي 10 = 5×2 .4

عن النطرات المنفلوطي؟ ماذا تعرف   (أ )

؟لهوکم اجزاء عهو ما مو ضو‘‘ األيام’’ من صاحب    (ب)

نجيب محفوظ؟ ثيةمراد بثالالما   (ج)

.اذکر اربع مؤلفتين لمحمد حسين ھيکل  )ك(  

؟‘‘ٔاھل الکھف’’ من کتب    (ل)

حصل علی جائزة  سنةدب؟ في ٔايديب العربي الوحيد الذي نال جائزة نوبل لالٔ من االٔ  
النوبل؟

 (م)

؟‘‘عميد األدب العربي’’ من ھو    (ي)

  

 
5×1 =  5 :بيةالعر للغةبا  ليةالتا  سئلةٔاجب عن ٔاي واحد من االٔ   5.

.حسين طهو جيزة حول  لةاکتب مقا   

.ٔاکتب نبذة عن حياة توفيق الحکيم   

  

:ةليالتا  سئلةٔاجب عن ٔاي واحد من االٔ  10 = 1×10 6.

.بيةالعر يةفي الروا تهاکتب نبذة عن حياة محمد حسين ھيکل و خدما   

في األدب العربي همتهاکتب عن حياة نجيب محفوظ و مسا   

في أالداب العربي۔ همتهو مسا  ته؟ اکتب عن حيا‘‘العبرات’’ من ھو صاحب    

  

 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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