
TIME ALLOWED:
THREE HOURS

(PART-I MCQs) 30 MINUTES MAXIMUM MARKS: 20
(PART-II) 2 HOURS & 30 MINUTES MAXIMUM MARKS: 80

NOTE:(i) Part-II is to be attempted on the separate Answer Book.
(ii) Attempt ONLY FOUR questions from PART-II including Q.No. 2 which is COMPULSORY.

ALL questions carry EQUAL marks. Answer must be written in ENGLISH except where
specified in the QUESTION PAPER.

(iii) Candidate must write Q. No. in the Answer Book in accordance with Q. No. in the Q. Paper.
(iv) No Page/Space be left blank between the answers. All the blank pages of Answer Book must

be crossed.
(v) Extra attempt of any question or any part of the attempted question will not be considered.

PART-II

Q. 2. (a) Write short answers of the following in Arabic: (5 each) (10)
ناقش أغراض الشعر اإلسالمي (صدر اإلسالم) -2ممیزات النثر الجاھلي في األدب العربي-1
اكتب عن الرسائل والتوقیعات في العصر العباسي-4ماذا تعرف عن األدب العربي المعاصر-3

(b) Write a short essay on the given topic in ARABIC: (10)
حاجات المجتمع اإلسالمي إلى اللغة العربیة

Q. 3. What do you know about ABU TAMMAM? (20)
Q. 4. Write briefly on the life of ABBAS MAHMUD AL-AQQAD and his literary works. (20)
Q. 5. Write on the impact of Holy Qur’an on the Arabic Language. (20)
Q. 6. Translate the following poetic verses in ENGLISH with reference to the context: (20)

قال الشاعر:

مـــــاد إذا لم ترس أوتـــــادوال عــــالبیت ال یبتنى إال لـــــــھ عـــمــــــــد
وساكن بلغــــوا األمـــر الذي كــادوافــــإن تجــمـــع أوتــــــاد وأعــمــدة
وال سراة إذا جـــــــھالھم ســــــادواال یصلح الناس فوضى ال سراة لھم
فــــإن تولت فبـاألشــــــراد تنقــــادتھدي األمور بأھل الرأي ما صلحت

أو
لدى وكرھا العناب والحشف الباليكأن قلوب الطیر رطبــــا ویابســـا
كفـاني ولم أطلـب قلیــل من المــالفلـو أن مـا أسعـى ألدنى معیشـــة
وقـد یدِرك المجــَد المؤثَل أمثــالــيولكنمـــــا أسعـى لمـجــــد مؤثــــل
طـــراف الخطـــوب وال آلبمــدرك أوما المرء مادامت حشاشة نفسـھ

Q. 7. Translate the following poetry into ENGLISH and explain the underlined words: (20)
قال أبو نواس:

أن نـــراك تسیــــرعلینـــا عزیز محمليخفَّ تقول التي من بیتھا
لكثیـــرإن أسبــــاب الغنـــىبلىأَمـــا دون مصـــــر للغنى متطلب

عبیرُ إثرھـــنَّ جرت فجـــرى في بـوادرفقلت لھـــا واستعجـلتـھـــا 
ــر حاسدیـِك برحـلــــةدعیني أمیـــرلخصـیـــبإلى بلــــد فیھ اأكثـِّ

أو
وقال محمود سامي البارودي:

أمـــر غیــر مظنـــونتـــاجوربمـــا مفجعةنصحت قومي: قلت الحرب 
أطــاعـــونيلـوبقـومي أولىوكـان مـكابــــرةشبـوھـــاوني وـــالفــفخ

ویخطئ الظـن في بعـض األحــــایینخلدتأتي األمـور على مـا لیس في 
مكنـونوأصبح الشـــر أمـــرا غیــر منزعـةحتى إذا لم یعـد في األمــر 
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