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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 4th Semester Examination, 2022 

ARBACOR08T-ARABIC (CC8) 
ARABIC POETRY 

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. 

:ليةالتاسئلة األ  من خمسةأجب عن أي  10 = 5×2   .1

و بيّن لماذا لُقّب بھذا؟. اکتب االسم الکامل للمتبني  (i) 

؟الشعراء العباسيينمن  لةسيف الدو حيمدمن کان   (ii) 

؟‘‘والعوالي فيةر شالم’’ ما معنی   (iii) 

ين؟حبس؟ وما المعنی بالم‘‘رھن المجسين’’  نفسهمن سمی   (iv) 

.نائل‘ حزم ‘ إقدم ‘ فاف ع ب معنیاکت  (v) 

قين في األداب العربي؟شمن کان سلطان العا  (vi) 

الفارض؟ إلبن اتيماالمراد بالخمر في قصيدة الخمر  (vii) 

   

:البنغاليةأو بيةالعرترجم  أي قطعة من  القطع الشعرية  باللغة  10 = 1×10 .2

 الليالى  ببخينجين منوما     مقرباٍت الّسوابق ونرتبط  
 الى الوصال  السبيل  ولكنّ      ومن لم يعشق الدنيا قديما ؟ 
 نصيبك فى منامك من خيال    نصيبك فى حياتك من حبيب،

  نبال فى غشاٍء من  حتى     فؤادى  رمانى الدهر باالرزاء ،
 لسرت النصال علی الصاکام     تھنصرت إذا أصابتني س

(a) 

طئی المضاجعو ن ع       م تتجا فی جنوبھ   
مستجير و طا مع        کلھم بين خا ئف  
للعيون الھواجع       تر کوا لّذة الکری  

خطر واباالأ صابع         ذاھمإلو تراھم   
عند مر اللوارع         وإذاھم تا و ھم   

(b) 
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3.  :مع ذكر  السياق والسباق  إشرح   أي قطعة من  القطع الشعرية 10 = 1×10

ا ء الدنيا تصاعدت شو من بين أح   
مسإال اإل لحقيقةمنھا في ا يبقولم   

 و إن خطرت يوماً علی خاطر إمرء
األ قراح وارتحل الھمّ  بهأقامت   

(i) 

 ولو کان النساء کمن فقدنا 
النساء علی الرجال لفضك  

مس عيبشال مسوما التأنيث إل  
ر للھاللیفخوال التزکير   

(ii) 

   

:من األسئلة التالية واحدأجب عن أي  10 = 1×10 .4

.هيةأل بي العتا‘‘ قي الو عظ لهو’’ قصيدة  صهدّون خال   (i) 

.البن الفارض‘‘ ريات خمال’’ لخص قصيدة   (ii) 

  

:العربيةبمن الشعراء المذكورين أدناه  اثنينناقش حياة  أي  10 = 2×5 .5

فارضإبن ال  (i) 

المتيني  (ii) 

.العالء المعريالبو  (iii) 

  
 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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