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(1)Translate any one of the following into 
English/Bengali: 1x8=8 

.ترجم قطعة واحدة باللغة اإلنجليزية أو البنغالية  
 

)الف(  
قد : ما ينتظر باألكل؟ قال: فلما صليت المغرب قلت لغالمه 

: ال، قلت: أو لم يكن صائما؟ قال :أكل منذ زمان، قلت
قد أعد لك ما تأكله فكل، و أخرج إلي  :قال أفأطوي أنا؟

أصبحت ، و الرغيفين و الملح فأكلتهما و بت ميتا جوعا
إبتع لنا لحما بدرهم، : فسرنا حتى نزلنا المنزل، فقال لغالمه

كبب لي قطعا، ففعل، فأكله و نصب القدر، فلما : فقالفابتاعه،
: إغرف لي منها قطعا، ففعل، فأكلها، ثم قال: نغرت قال

إطرح فيها دقة و أطعمني منها، ففعل، ثم قال ألق توابلها و 
ظر إليه ال يدعوني، فلما أطعمني منها، ففعل، و جالس أن



و رمى إلي يا غالم أطعم أشعب، : إستوفى اللحم كله قال
.برغيفين، فجئت إلى القدر و إذا ليس فيها إال مرق و عظام  

)ب(  
كانت والدته يوم الجمعة عند مغيب الشمس لثالث بقين من  

شهر ربيع األول سنة ثالث و ستين و ثالث مأة بالمعرة، و 
عمي بالجدري أول سنة سبع و ستين، غشي يمنى عينيه 

أخبرني أبو : بياض وذهبت اليسرى جملة، قال الحافظ السلفي
ع عمه دمحم عبد هللا بن الوليد بن غريب األيادي أنه دخل م

على أبي العالء يزوره، فرأه قاعدا على سجادة لبد و هو 
و : قالفدعا لي و مسح على رأسي و كنت صبيا، : شيخ، قال

كأني أنظر إليه الساعة و إلى عينيه إحداهما نادرة و األخرى 
.غائرة جدا و هو مجدر الوجه، نحيب الجسم  

(2)Explain any one of the following: 1x8=8 

.حدا من التالي شرحا وافياإشرح وا  

) الف(  

:أنه أوصى أن يكتب على قبره هذا البيت  

 هذا جناه أبي علي 

 و ما جنيت على أحد

إيجاد الولد و : و هو أيضا متعلق بإعتقاد الحكماء، فإنهم يقولون
إخراجه إلى هذا العالم جناية عليه ألنه يتعرض للحوادث و 

.اآلفات  

)ب(  



خلقه ثم تال، و إن يسلبهم الذباب فقد غلبني و فضحني أضعف 
شيئا ال يستنقذوه منه ضعف الطالب و المطلوب، كان بين اللسان 

.قليل فضول الكالم و كان مهيبا في أصحابه  

 

 (3)Answer any one of the following: 1x8=8 

.أجب عن أي واحد من األسئلة التالية  

 (a)Who wasإبن خلدون ? What was his contribution? 
Write in detail. 

.من كان إبن خلدون ؟ أكتب خدماته مفصال  

(b)Write the story ofأشعب و البخيل 

 

.أكتب قصة أشعب و البخيل كما قرأت في كتابك  

(c)Who wasأبوالعالء المعري? What was his 
contribution to Arabic Poetry write in detail. 

ه في الشعر العربي؟ خدماتان أبو العالء المعري؟ و ما هي من ك
.أكتب بكل تفصيل  

(4)Write short notes in Arabic on any two of the 
following: 2x4=8 

.أكتب مالحظتين باللغة العربية مما يأتي  

إبن خلدون)د(المعري) ج(الجاحظ) ب(الفرج األصفهانيأبو)الف(    


