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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 6th Semester Examination, 2022 

ARBACOR13T-ARABIC (CC13) 

PROSE (MODERN 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. 

 
 

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

؟ييوب األنصارأبوأ من کان  (i) 

تم الفتح؟ سنةو في أي  ؟من فتح السند  (ii) 

سندي؟لمن ھو أبو عطاء ا  (iii) 

؟‘‘يةالھند فةالثقا ’’  قصةمن أين تم آخذ   (iv) 

المسجد؟ لكی آوالً و آين يقع ذوأي مسجد أّسس علی التق  (v) 

.بيةالکامل لصاحب الصحيح البخاري بالعر مساإل اکتب  (vi) 

؟خالد بن زيد البخاريمن كان   (vii) 

   

2.  :يةوالبنجالأية اإل تجليزمن الفقرات التالية  باللغة  اثنينترجم  أي  10 = 2×5

ام بن شالسند للعباسين وولّي أبو جعفراالمضورھ ثتبع خهوفي عصرنا الذي نؤر 
ير و آصاب سبيا شمففتح کابل وک. ماالشفتوسع في الفتع  ه 142 سنةليھا لبي عغعمروالت
ت منها يأفکان  ميةاإل سال لمملآةبين السندوا يةارتجواتصلت العال قات ال. ًراثيا کقورقي

.ودوالسکرالغاب الهنديلعا  

(i) 

ه و ر المسلمين ال يعرف آبا آيوب األ نصاري قدرفع هللا في الخالقين ذکرعشومن منا م 
ی صلی نبال فيهمن دون بيوت المسلمين جمًعا لينزل  تهبيأعلی في األ نام قدره حين اختار

 .عليهفخرًا و لنزول الرسول  لكبذ حسبهومها جًرا  ينةوسلم لما حل في المد عليهاهللا 
 .يحلو ويلذ تکرارھا قصةالسالم في بيت آبي آيوب 

(ii) 

 من قبل طريًقا فها و أنا آعر شجمال با  فتحه ارع الذيشارع؟ الشق مأة شھل في دم: قال 
) جهالمر(هذاالزقاق الذي يصل من  يقطعهالحجاز  محطةإلی  يةفرشمتدمن بعد المي ضيقًا
.میزقاق را يةلبآلا شإلی ال  

(iii) 
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3.  :والسباق  كرالسياقمع ذالتالية الققرات من  اثنيناشرح  أي  10 = 2×5

 (i) .خيًرا من أن أعتقھا جة سول ر صيةوهللا ال أجد لو: فقال 

مباتصال المسلمين أنفسھ لكوذ ةرشمباحيةنا. من ناحيتين ميةاإل سال فةاثر الھندوفي الثقا  
 .بالھند من طريق التجارة و من طريق الفتح العربي

(ii) 

ا ضفيھا  حبيشو ثمرھا دقل ولصھا بطل إن قلّی ال‘ لشماؤھاو: قال: فصفھا لي: قال 
  .روا جاعواثوإن کعوا

(iii) 

   

:يةبعرال للغةناه باأدعالم المذکورين  من األ اثنينعن أي  مةقّي حظةال مدّون  10 = 2×5 .4

آحمد آمين  (i) 

آبو سفيان  (ii) 

.اشعبدالرحمن رافت با  (iii) 

  

5. :تيةمن األ  اثنينلّخص أی  10 = 2×5

فيانسھر قل وآبو   (i) 

ميوالبين األمس و  (ii) 

الدفين الصغير  (iii) 

.ميةاإل سال ينةالمد  (iv) 

  
 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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