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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 
B.A. Honours 1st Semester Examination, 2021-22 

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) .واتکم فوق صوت البنیأصا ترفھوااليا أيّھاالذين آمنو’’  يةبيّن سب نزول آ  

 (b) ‘‘أصلحوا بينھمافو إِن طاَئِفَتاَِن من المؤمنين اقتتلوا’’  يةاکتب أسماء الطائفين فی آ 

ا أيھالذين آمنوا ال يبسخر قوم عسی ان کونوا ي’’  يةلماذا خص بالذ کر  النساء فی ھذه األ 
 ؟‘‘خيرا منھم وال نساء من نساء

(c) 

 (d) الوداع؟ حجة خطبةوسلم  عليهصلی هللا  نبياين ألقی ال 

 (e) کيف مات االمام مسلم؟ 

 (f)  .سيرة النبوةلبيّن اسم أول کتاب فی ا 

 (g) .‘‘و شعره تهحيا: علی بن الھجم’’ من ألف  

   

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

الذين امتحن هللا قلو بھم للتقوی لھم  لئكإّن الذين يغضون أصواتھم عندرسول هللا أو 

رھم ال يعقلون ۔  ولو انّھم ثء الحجرات أکأمن ور نكمغفرة وأجر عظيم ۔  إّن الذين ينادو

يھم لکان خيرا لھم وهللا غفوررحيم۔صبروا حتی تخرج إل  

(a) 

ی کلکم عبادياإني حرمت الظلم على نفسي وجعلته عليكم محرما ، فال تظلموا! يا عبادي  

فاسطعمونی  طعمته فاستهدونی اهد کم ياعبادی کّلکم جائع اّلا من ا يتهضال إالّ من ھد

طؤن خعبادی إنکم تفاستکسونی اکسکم يا تهأطعمکم يا عبادی کلّکم عار اال من کسو

ھار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفرلکم ۔نبالليل وال  

(b) 

   



CBCS/B.A./Hons./1st Sem./ARBACOR02T/2021-22 

1086 2

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

ثم لم يرتا بوا و جا ھدوا بأ موالھم وانفسھم فی لهورسوهللاإنما المؤمنون الذين آمنوا با 
 قون ۔ دلصاھوا لئكسبيل هللا أو

(a) 

ارفوا إّن اکرمکم عند ععوبا وقبائل لتشالناس انّا خلقنا کم من ذکر وأنثی وجعلنا کم  يا يھا 
 هللا اتقاکم اّن هللا عليم خبير۔ 

(b) 

  

 SECTION-B 

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

 (a) ين؟ من قال ھذا؟دالاھذأين اصل : سألتھم نيثم أ 

 (b) ؟‘‘الی أرض ذات نخل بين حر تين ضهھا جر من اريم ثفی ‘‘ حرتين’’ نی مامع 

.ماذا تعرف عن الحديت القد سی  (c) 

؟‘‘کلب’’  قبيلةاين کانت تسکن   (d) 

؟‘‘قيلةبين ’’ ماذا تعنی ب   (e) 

 (f)   ؟‘‘وادی القری’’ أين يقع  

  
:باللغة العربيةالمذكورين أدناه ألق الضوء على حياة أي واحد من األعالم  5 = 1×5  .5

 (a) عبد الرحمن رافت باشا  

 (b)  ابن ھشام 

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

 (a) .في حجة الوداع وسلم عليهصلی اهللا خطبة النبي  

 (b) اذکر أھم نقاط سورة الحجرات 

   

 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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