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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 4th Semester Examination, 2020 

ARBACOR10T-ARABIC (CC10) 

HISTORY OF MODERN ARABIC LITERATURE 
 

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. 

 
 

 GROUP-A 
(Introduction to the Diwan Group, Apollo Group and their Founders) 

 

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

اإل حياء؟ سةما ھي مدر   (أ)

الديوان؟ سةن تکونت مدرمتی وممّ    (ب)
الديوان بهذا اإلسم؟ سةمدرلم سميت    (ج)
أبو لو و لم سميت بهذا اإلسم؟ سةمدرمتی ظھرت    (د)
من کان عبدالرحمن الشکري؟   (ھ)
.لشعرالعربي الحديثفي ا لفنيةسّم بعض المدارس ا   (و)
ما معنی الديوان؟   (ز)
.بيةاإلحياء بالعر سةاکتب اإلسم اال خر المدر   (ح)
   

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

.يجاز؟ اکتب باإل‘‘ابو لو’’  آةما ذا تعرف عن حر   (أ)

.اإلحياء سةالمدر لفنيةاکتب أھم الخصائص ا   (ب)
.الديوان من حيث الشکل سةالمدر لفنيةأھم الخصائص ا اکتب   (ج)
   

:بيةالعر للغةبا ليةالتا من واحد أجب عن أي 5=1×5   .3

.الديوان سةعن مدر كتلخص معلوما   (أ)

.أبولو سةناقش دورأحمد زکي ابي شادي في تأسيس مدر    (ب)
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 GROUP-B 

(Development of Modern Arabic Short Story, Novel, Drama, etc) 

 

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

.حيةعرف المسر   (أ)

.القصيرة لقصةما ھي ا   (ب)
؟تهمن ھو رائد المسرح العربي؟ ا ما ھي اول مسر حيا    (ج)
؟عيةاإلجتما  يةما المرادبالروا   (د)
لعربي الحديث؟في التا ريخ األ دب ا نيةف يةاما ھي اول رو   (ھ)
.القصيرة لقصةاکتب عنا صر ا   (و)
ألف هذا الکتاب؟ سنةو في أَي ‘‘ يمةمصر الجديدة و مصر القد حيةمسر’’ من ألّف    (ز)
القصيرة؟ لقصةمتی عرفت مصر فن ا   (ح)
  

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

القصيرة في األدب العربي الحديث؟ لقصةماذا تعرف عن تطورا    (أ)

 (ب) .في األدب العربي الحديث حية ألق الضوء علی تطورالمسر 
.حية والمسر لقصة و ا يةأذکر الفق بين الرو   (ج)
   

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

.في األدب العربي الحديثية ألق الضوء علی تطور الرو    (أ)

.واحد منھاية ما ھي اشھر مسرحيات توفيق الحکيم؟ عرأ    (ب)
.بيةالقصيرةالعرلقصة  ا محمود تيمورفي تناقش خدما   (ج)
  

 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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