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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 5th Semester Examination, 2020, held in 2021 

ARBACOR11T-ARABIC (CC11)  

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. 

 
 

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

؟‘‘حنان ٔاب’’  قصةمد في حمن کانا محمود و أ   (a) 

ماالمراد بيثرب؟  (b) 

؟سية السيا ثيقةما ذا تعنی بالو ‘‘ سيةالسيا  ثيقةھذه ھي الو’’   (c) 

وسلم؟ عليهالنبي صلی هللا  قةٔاين برکت نا  (d) 

؟لآلمةمن ٔاين تم ٔاخذ ھذه ا؟ ‘‘البقرة الحلوب’’ مامعنی   (e) 

؟‘‘بيروت’’ ٔاين تقع   (f) 

.بية؟ ٔاکتب بالعرنيةما کان إبن مارتا البا   (g) 

  

: لية ٔاو البنجا يةاإل نجليز للغةبا لية ترجم ٔاي اثنين من التا 10  = 2×5 2.

 سيةالسيا حيةنا ام ۔ من القمن ٔاهل يثرب کانت ترتب علی هذا الم قبيلةوکل  فةئفکل طا 
۔ اثارا شّتی هي التي إستخفتهم ٔا کثر مما إستخفهم التطلع ليخرجوا  عيةو اإل جتما 

لم لك۔ لذيلهفينظرواإلی هذا الرجل وليرواهل تؤيد سيماء حدسهم ٔاو هي تد عوهم إلی تعد
قبال ن ۔ مهاجريهم وأال نصار ۔ علی إستييکن المشرکون وال البهود ٔاقل إقباال من المسلم

.)صعلم(النّبي 

(a) 

ار، و تشعر معھا بٔالم فراق الصيف ، سمعت وقع جو بينما ھي تنظر إلی الزھور واأل ش 
قترب من  ِاإحوافرعلی حصباء الوادي، فالتفتت و إذا بفارس يتقدم نحوھا ببطء ۔ ولما

يا ھو جواده، و حظ۔ ترجل علی  سةعلی ترف وکيا  بسهو مال  محهالعين و قد دلت مال
إلی السا  ةيقد تهت عن الطريق المؤد: من رجل قّط، ثم سٔالها قا ئال تهھا بلطف ما تعود

ٔان تهديني ٔايتها الفتاة؟لكحل، فهل 

(b) 
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زواجھا، ولکن   ية، رحيم القلب و قد تحابافي بدالطلعةود شاب جميل امحمن زو جھا إ 
، واتضح لةکانت مجھو فيهلی عيوب ا شرتھا اياه ھذه السنوات األربع قد ٔاطلعتھا ععم

 يتهمحدود و کفا مهجھا ليس المحامي العظيم اللذي کانت تظن بل إن إلھازولھاجليا ٔان 
 يلةإسما منشورافي سنوات طو لهقصيرة المدی ، ومن ثم لم يستطع ٔان يکون 

۔ضيهٔاسواء من حاضرہ و ما عنينبي  مستقبلةوهاهو

(c) 

  

:بذ کرالسياق والسباق ليةالتا إشرح ٔاي اثنين من الفقرات 10= 2×5 3.

وال في مال والفي  كمل۔ ھو لم يکن يفّکر في تهوفي ھذا اإل تجاه يجب ٔان يترجم لحيا’’  
‘‘تجارة

(a) 

‘‘المساء رجعت البقرة الحلوب وحدھا إلی الحظيرة ، ٔاما مارتا فلم ترجع كلفي ذ’’   (b) 

‘‘ان هللا حّي ال يموتفاّن محّمد اقد مات، ومن کان يعبد هللا فحّمدا، من کان يعبد م’’   (c) 

  

 للغةالوجيزة حول ٔاي اثنين من األ عالم المذکورين ٔادناه با لةٔاکتب المقا 10 = 2×5
:بيةلعرا

.4

جبران خليل جبران  (a) 

)رضي(ٔابوبکر الصديق   (b) 

محمد حسين ھيکل  (c) 

  

 
:بيةلعربا  ليةالتا لّخص ٔاّي اثنين من  10  = 2×5 5.

)صلعم(علی وفاة الرسول   (a) 

حنان ٔاب  (b) 

۔نيةمارتا البا   (c) 

  

 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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