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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-II Examination, 2020 

ARABIC 
PAPER-ARBA-III 

ARABIC POETRY (PRE ISLAMIC AND MEDIEVAL) 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. 
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

 
 

:ليةلتاا لةئس األ من خمسة يأجب عن أ 10 = 5×2 .1
صطالحا؟إولغة يةثمامعنی المر  (ا)
.بيةبالعرسمهإعمی من الشعراء العباسين؟ اکتب أمن کان   (ب)
؟''ام الصقر''و''بغاث الطير'' مامعنی   (ج)
.بيةبالعر سمه إکتب  أ؟ سةمن جمع ديوان الحما  (د)

من کان شاعر الزھد؟  (ھ)
القيس؟ۇمرإين ومتی دفن  أ  (و)
من کان ابن الفارض؟  (ز)
.بيةسم الکامل للفرزدق بالعر إکتب  أ  (ح)
  

:ليةوالبنجا أ نجليزية اإل للغةبا يةواحد من القطع الشعر أيّ ترجم  10 = 1×10 .2

لظلدی سمرات الحيی ناقف حن          ن يوم تحملوايغداة الب ينکا   

اسی وتجمل كلال تھ: يقولون        مطھم يّ حيی علو قوفا بھا ص  

فھل عند رسم دارس من معول            قةعبرة مھرا ين شفائ إو  

سلم الرباب بمأل أوجارتھا           م الحويرث قبلھا أمن  بكکدا  

لفنسيم الصبا جائت بريا القرن         منھما  لمسكذاقامتا تضوع ا إ  

محملی يعلی النحرحتی بٓل دمع  بةا صب يفضاضت دموع العين من  

(ا)
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و تقتلنا المنوان بال قتال             والعوالی فيةنعد المشر    

يوما ينجين من خبب الليال           و نرتبط السوابق مقربات  

ولکن ال سبيل الی الوصال         ومن لم يعشق الدنيا قد يما؟  

من خيال مكمنا يف يبكصن       من حبيب  تكحيا يف يبكصن  

غشاء من نبالي ف يادؤف       الدهرباال رزاء حتی يرمان  

علی النصال تکسرت النصال       سهام  يبتناصأذا إفصرت   

(ب)

  

:يةالشعر القطع  من واحد أيّ شرح إ 10 = 1×10 .3

وجو ھھم کلون اال ثمد ‚سودا        فا صبحوا ‚نصار البالد ضاقت باأل   

بنالم  نجحد نعمتهو فضول                       و فينا قبره ‘ولقد الد ناه  
(ا)

يا جميل الصنايع            يا مليکنا: ودعوا   

للو جوه الخواشع            اعف عنا ذنوبنا  

(ب)

  

:ليةالتا  لةئس األ من واحد يّ جب عن أ أ 10 = 1×10 .4

بيعةلبيد بن رصة معلقةکتب خال أ  (ا)

ئص شعرهالضوء علی حياة جريرو خصا لقأ  (ب)

يلعباس بن مرداس السلممةالمنظو صة کتب خالأٰ   (ج)

 

5. :بيةالعر للغةثنين باإ أّيقصيرة عن  ةضحال مکتب أ 10 = 2×5

يابن الروم  (ا)

أبو العالءالمعري  (ب)

سةالحما   (ج)

''يمدح سيدنا عليازين العابدين''الشعر  صة خال  (د)

 
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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