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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 2nd Semester Examination, 2022 

ARBACOR03T-ARABIC (CC3) 
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  
من األسئلة التالية خمسةأجب عن أي  : 10 = 5×2 .1

؟تهلمدة حساس دو م؟ وکسيةالعبا لةسَّس الدومن أ  (a) 
.بيةبالعر لحقيقها سمهبشاعر الخمرة؟ اکتب إ لماذا لقب أبونواس  (b) 
عن اشعراء المؤلدين؟ و من کان أشعرالمؤلدين؟ تعلمماذا   (c) 
؟تهن کان بطل مقاماکتبھا بديع الزمان الھمدانی؟ و م مةمقا آم  (d) 
سن الندوی؟حأين و متی ولد الشيخ ابوال  (e) 
.عه؟ و اکتب مو ضو‘‘لغةاهللا البا ةحّج’’ من ألَّف   (f) 
.اکتب إسم کتابين إلبن المقفع  (g) 
   

:من األسئلة التالية باللغة العربية  واحدأجب عن أي  5 = 1×5 .2

.زاد البلغرامی فی األ دب العربیألق الضؤ علی إسھامات غالم علی آ  (a) 

.الحديث علمبيّن مسا ھمات عبد الحق المحّدث الدھلوی فی   (b) 

.ث الدھلویدلشاه ولی هللا المحّ ‘‘ الفوز الکبير’’ وجيزة حول  حظةاکتب مال   (c) 

   
:من األسئلة التالية واحدأجب عن أي  10 = 1×10 .3

.مةالمقا بةمات بديع الزمان الهمدانی فی کتا حول اسها قيمة حظةّون مال د  (a) 

.ناقش دور المتنبی فی الشعرالعربی والق الضوء علی خصائص أشعاره  (b) 

.فی الشعرالعربی تهری و مميّزاتألق الضوء علی مسا ھمات الشاعر البح  (c) 

   

 GROUP-B  

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

.‘‘لغةالمبا’’و ‘‘ ةلمشّبا لصفةا’’ ق بين رالف بيّن  (a) 

.الزملھات بمثالين للفعل ا  (b) 
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.مثلةاکتب أدوات الشرط با أل   (c) 

.اکتب مثالين لنواصب الفعل المضارع  (d) 

.مثلة مع األ لمعرف جمع المذ کر السا  (e) 

.أکتب صيغ إسم المفعول  (f) 

.مثلةباأل ‘‘ قصةاألفعال النا ’’ بيّن   (g) 

  
:  من األسئلة التالية واحدأجب عن أي  5 = 1×5 .5

.لةحول إسم الظرف و إسم األ  تكسّجل معلوما  (a) 

.ناقش الحال بالتفصيل  (b) 

.بالتفصيل‘‘ جوازم الفعل المضارع’’ حول  تكدّون معلوما   (c) 

  
:إلى العربية خمسة یّ ترجم  أ 5 = 5×1 6.

(a) The boy is sitting in the hall.  
(b) Did the teacher become happy?  

(c) How will a lazy boy pass the examination?  
(d) Two teachers entered the class room.  

(e) Rakesh goes to college everyday.  
(f) My mother is a nurse.  

(g) The principal thanked those two men.  
   

:اإلنجليزيةإلى  خمسة یَّ أ جمتر 5 = 5×1 7.

.صحن الدار مةکنست الخاد  (a) 

.قطف عبدالرحمن الزھرمن البستان  (b) 

.الطبيب ھو الذی يعالبح المرضیٰ   (c) 

.أنا مؤظّف فی مکتب البريد  (d) 

.ينبح الولد المجتھد فی اال ختبار  (e) 

.فصلالولد فی ال يضحكال   (f) 

.نشرب أحمد الشائی الحار  (g) 

  
 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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