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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 2nd Semester Examination, 2022 

ARBACOR04T-ARABIC (CC4) 
ARABIC PROSE (ISLAMIC AND MEDIEVAL PERIOD) 

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. 

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

؟لقصةه اذ؟ ومن أي کتاب تم آخذ ھ‘‘القميص األحمر’’ من آلّف   (i) 
فيمن قيل ھذا؟‘‘ عقلهمن  اکبر علمه’’   (ii) 
.اکتب اسم القا ضي‘‘ کان لنا بالبصرة قاض’’   (iii) 
کی المنصور؟بلماذا‘‘ فبکی المنصدر’’   (iv) 

؟‘‘نت وأّمي أنا عليلبأبي أ: من قال  (v) 
.ما ذا تعرف عن دار الندوة؟ اکتب  (vi) 
.راء والبيضاءغما المرادبا لص‘‘ ثیراء والبيضاء في قبضغالص’’   (vii) 
  

:من التالية باللغة اإلنجليزية أو البنجالية إثنينترجم أّي  10 = 2×5 2.

فتی منھم کل  ثم تعطی. سيباً و سيطا فيناجليّدا ن فتًی شا با قبيلةأن نأخذ من کلأری : قال 
فإ نھم إذا  منهرجال فيقتلوه فنستريح  بةفيضبر بو ه بھا ضر ليهسيفًا صارماً ثم يعمدوا إ

.في القبا ئل جميًعا مهتفرق د لكفعلوا ذ

(i) 

 
کيف احتال لنفسي؟ فقال يا آمير  يحكليتني لم آخلق و: م قالثفبکی المنصور  قال
اورهم شو  كدوشير  نتكھم بطا ابلغإليھم في دنيا ھم  نناس آعال ًما يفزعوؤمنين إن للمال

 يقتكأن تحملهم علی طر  كخا فو: قد بعثت إليهم فهبر وامني قال: قال كيسّدو كفي أمر
فمع الظا لم و خذ الفئي والصد قات اوا نصر المظلوم و  بكو سهل حجا بكلکن افتح با

.حلها علی

(ii) 

ماذ ميتاً رکيناً وال وقوًر کلم ير الناس حا‘ عبدهللا بن سواد لهرة قاض يقال کان لنا با لبص 
کان يصلی الغداة في  ملكل الذي ضبط وثم آتهمن حر ملكَضبَط من نفس و ‘ حليًما
فيحتبي وال يتکي فال يزال منتصباً  مجلسه تیوھو قريب الدار من مسجده فيأ لهمنز
.عضو له كيتحر

(iii) 
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:كر السياق والسباقمع ذمن التالية  إثنينإشرح أّي  10 = 2×5 3.

الذي شكعلی فرا  لليلةالتبت هذہ ا: وسلم فقال عليه السالم رسول اهللا عليهفأنی جبرئيل  
 .عليهکنت تبيت 

(i) 

.أمورھم غفلكأمر عباده و ّمدالھم فا  كإن هللا استر عا‘ خلكھل ذخل أحًدا من الطمع ما د  (ii) 

 (iii)  .ر إّن ھو بقضا ء و قدرشوأ خيرجتھا دوالعقل والجمال وما أ صاب اإلنسان من إن اال  
  

:من األعالم المذكورين أدناه باللغة العربية إثنينأكتب مقالة وجيزة على أّي  10 = 2×5 .4
یبھانصأبوالفرض األ    (i) 
بهابن عبدر  (ii) 
إبن ھشام  (iii) 
  

:من التالية بالعربية ينإثن لّخص أيّ  10 = 2×5 .5

القضاء و القدر  (i) 
 (ii) القميص األحمر 
 (iii)  .بين قاض وقور و ذباب جسور 
  

 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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