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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 4th Semester Examination, 2022 

ARBACOR10T-ARABIC (CC10) 

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  

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

 (a) ؟ الديوانمدرسة المن كان رائد  
؟ الديوان بھذا اإل سممدرسة  لماذا سميت  (b) 
 (c) ؟ یھرجالم ما المراد باألدب 
 (d) ؟ يتعلق عبد الرحمٰن شکری مدرسةبأی  
من أصدر کتاب الديوان؟  (e) 
 (f)   .ثالبعأكتب آسماء الشعراء لمدرسة  

 (g) ؟  القصيرة فی العصر الحديث لقصةمن ھو رئد ا 
   

:ليةالتا سئلةاأل  من اثنين أجب عن أي 10 = 2×5 .2

‘‘المھجر سةمدر’’ عن  تكلّخص معلوَما  (a) 

.سة االحياءلمدر لفنيةأکتب أھم الخصا ئص ا  (b) 

.لحديثفی العصر ا بيةالقصيرة العر لقصةألق الضوء علی تطور ا  (c) 

   
5×1 = 5 

:بيةالعرب ليةالتا من واحد أجب عن أي   .3

.أبو لو ثم بين أھميتھا فی األدب العربی الحديث عةو جيزة علی جما لةاکتب مقا  (a) 

.ءاإل حيا سة ألق الضوء علی دور احمد شوقی فی تطور مدر  (b) 
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 SECTION-B  

:ليةالتا ةسئلاأل  من خمسة أجب عن أي 10 = 5×2 .4

.القصيرة لقصةما ھی ا  (a) 

.حيةالمسر  عأکتب انوا  (b) 

 (c) ؟عيةا متج اإل يةما المراد بالروا 
فی أّی فن اشتھر محمدود تيمور؟  (d) 

؟يةوالروا لقصةما الفرق بين ا  (e) 

؟ و متی أصدرھا؟‘‘زينب’’  يةمن ألّف روا  (f) 

 (g) .؟ بين أقسا مھايةکم قسما للروا 
  

:ليةالتا سئلةاأل  من اثنين أجب عن أي 10 = 2×5   .5

.بيةالقصيرة فی االدب العر لقصةو جيزة عن تطور ا مالحظةأکتب   (a) 

.فی األدب العر بی حيةعن نشأة المسر تكمعلوما لّخص  (b) 

 (c) .أکتب نبذة عن حياة محمود حسين ھيکل 
   

:بيةالعر للغةبا ليةالتا من واحد أي أجب عن 5 = 1×5 .6

.حيةتو فيق الحکيم فی تطور المسرأكتب مساھمة   (a) 

.في القصة القصيرة العربيةناقش خدمات محمود تيمور  (b) 

  
 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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