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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 6th Semester Examination, 2022 

ARBACOR14T-ARABIC (CC14) 

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. 

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

؟ ‘‘عصفور الجنة’’بـــ    ذا تعنيما   (i) 

.اکتب اسم الشاعر القروي  (ii) 

 (iii)   ؟‘‘مجنون ليلی’’ من ألف  

؟یکرشأين ولد عبدالرحمن ال  (iv) 

 (v) ماالمراد بھيکل الحب؟ 

.هعمن ألف أغاني الحياة؟ بين مو ضو  (vi) 
.ه لقصيدةذعنی سکران؟ ومن قرض ھما م  (vii) 

 
  

:ترجم أّي فقرة إلى اللغة البنجالية أو اإلنجليزية 5 = 1×5 .2

 عْذبة أنِت كالطّفولة، كاألحالمِ  
 كاللّحِن، كالصباحِ الجديد                         

ُحوِك كالليلة القمراءِ   كالسَّماء الضَّ
 كابتسام الوليد كالورد،                        

  يا لھا من َوداعة وجمالٍ 
م أْملُودِ                           !وشباٍب ُمنَعَّ

 يا لھا من طھارة، تبعُث التقديـ ـسَ 
  في مھجة الشَّقيِّ العنيد                      

(a) 
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  ولهان منكفلبي            أال يا طائر الفردوس 

  ي الروض تعبان؟وما ف         فهل تأ لف من روضي

  وما في الجو عقبنا؟             هل تنفرمن جّويو

  وانخکأن القلب              وهل تنفر من قلبي

  لقيان منكوال لي               إسعاد منكفما لي 

(b) 

3.  :ية مع ذكرالسياق والسباقلالتا األ بيات من  واحدإشرح أي  10 = 1×10

  من کل جرح قديم             في فؤادالکليم شوات 
  يابنت کرم الجنان                   فأنت اُم النعيم 

  وقربي الخلد منا          وابعد ي األرض عنا 
  فخن بنتا مکان                و کنافيه قد کنت 

 السماءملك يا کأس                ا العناء بھذصلی 

(a) 

نلت آسباب السماء! يا فر نسا    
مقاليد الجواء تملكو  
لتهغلب النسر علی دو  

الھواء عرشعن ر لكو تخحر  
مةالريح تمشی أتتكوا  

ماءإل أوفی با بلقيس من تك  

(b) 

 
  

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

؟‘‘تالعبقريا’’ من کان صاحب   (i) 

عراء في العصرالحديت؟شمن ھو أمير ال  (ii) 

ماذا تعرف عن بلقيس؟ بيّن  (iii) 

.‘‘سکران’’ لقصيدة  ئيسيةبيّن الفکرة الر   (iv) 

.‘‘حضن األم’’ ی قصيدة باشقرض أبوالقاسم ال تیم  (v) 

.؟ بيّن مو ضوعھا‘‘إرادة الحياة’’ من قرض   (vi) 

.بيّن الفرق بين الزوروالبھتان  (vii) 
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5. :لعربيةبادناه من الشعراء المذكورين أ واحدألق الضوء على حياة أّي  5 = 1×5

رشيد سليم الخوري  (i) 

آحمد شوقی  (ii) 

  

:التالية القصائد من واحدلّخص أّي  10 = 1×10 6.
لجنةعصفورا  (a) 

.سکران  (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.  

 
——×—— 

 


