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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. Honours Part-III Examination, 2021

ARABIC
PAPER: ARBA-VII
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.

Answer any one question from Question No. 1 to 2

أجب عن أي خمسة من التالية:

.1

1×5 = 5

)أ( من اشار لحفر الخندق؟
)ب( من ھو عبد المطلب؟
معنی الھجرة؟
)ج( ما
ٰ
)د( متی فتح المسلمون ﻣآﺔ المکرﻣﺔ؟
)ھ( من ھو عمر بن الخطاب
)و( من اشس الدوﻠﺔ اال موﻳﺔ؟
)ز( ماذا تعرف عن بيت اﻠﺣآﻣﺔ؟

ترجم اّی خﻣﺳﺔ ممايلی إلی اإل نجليز ية:

.2

1×5 = 5

اﻠﻣﺣآﻣﺔ العليا ۔ قواة األمن ۔ مؤ تمر صحفر ۔ الوزارة ۔ عالقﺔ دوﻠﻳﺔ ۔ دوﻠﺔ اشتراآﻳﺔ ۔
فيلم وثائقی ۔ تقرير سنوی ۔ المعا ھدة۔
Answer any one question from Question No. 3 to 4
.3

10×1 = 10

أجب عن أیّ واحد من التا لية:
) (iاکتب دورابی مسلم الخراسانی قی تأ سيس الدولة العباﺳﻳﺔ ۔
) (iiاکتب مقا لة وجيزة حول عھد اطنصور.
) (iiiماذا تعرف عن ﺣﺟﺔ الوداع؟ اکتب بالتفا صيل۔
) (ivماذا تعرف عن فتح ﻣآﺔ.
) (vاکتب مقاﻠﺔ و جيزة حول اﻠﻧهﺿﺔ اﻠﻌﻠﻣﻳﺔ فی العصر العباسی۔
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) (viاکتب مقا لة حول فتح ﻣآﺔ المکرﻣﺔ.
) (viiاکتب مال ﺣﻆﺔ عن خال ﻓﺔ عمر بن عبد العزيز۔
.4

اجب عن أیّ واحد من التا لية:

10×1 = 10

) (iاکتب مال ﺤﻇﺔ عن اﻠﻠﻐﺔ العبرا ﻧﻳﺔ.
) (iiاکتب عن اﻠﻠﻐﺔ االراﻣﻳﺔ۔
.5

استخدم خﻣﺳﺔ کلمات من التا ﻠﻳﺔ فی جمل مفيدة:

2×5 = 10

زيارة ۔ سفير الھند ۔ القائد السابق ۔ الحدود ۔ المجتمع ۔ األﻣﺔ االسالﻣﻳﺔ ۔ مجلس القرﻳﺔ۔
رساﻠﺔ قصيرة۔
.6

أجب عن أیّ أربعة من التا لية:

5×4 = 20

)أ( عرف اإل ستعارة باال ﻣﺛﻠﺔ۔
)ب( ماھواﻠﺗﺷﺒﻳﻪ؟ بين اقسا مع األ ﻣﺛﻠﺔ ۔
)ج( ماذا تعرف عن الجناس؟
)د( بين أقسام المجاز مع اال ﻣﺗﻠﺔ۔
)ھ( عرف الفصا ﺣﺔ والبال ﻏﺔ مع بيان اقسامھا۔
)و( ماذا تعرف عن الکنا ﻳﺔ؟ اکتب مالﺤﻇﺔ.
.7

اجب عن ای واحد من التا لية:

5×1 = 5

)أ( عرف الزحاف باأل مثلة ۔
)ب( عرف اﻠﻌﻠﺔ مع اال مثلة ۔
)ج( ماھی البحور؟ اکتب جميع البحور۔
)د( عين البحر ممايل:۔
قفا ﻧﺒك من ذکری ﺤيب و منزل
بسقط اللوی بين الد خول فحومل

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.

——×——

2

3157

