
 
 
 
 
 

   
 

                
 
 
 

TIME ALLOWED:  THREE HOURS 
PART-I(MCQS):     MAXIMUM 30 MINUTES 

PART-I (MCQS)       MAXIMUM MARKS = 20 
PART-II        MAXIMUM MARKS = 80 

NOTE: (i)     Part-II is to be attempted on the separate Answer Book. 
 (ii)  Attempt ONLY FOUR questions from PART-II. Answer must be written in respective 

  language except where specified in the question paper. ALL questions carry EQUAL marks. 
 (iii)  All the parts (if any) of each Question must be attempted at one place instead of at different 

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

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

 

 
 

PART – II 
 

اكتب عن شعر النقائض واسباب انتشارھا مع ذكر اھم شعراء النقائض مع ذكر عیوب ومحاسن    :    2سوال نمبر  
)20(                                                                                                       ۔ شعر النقائض                         

 
اكتب عن الحیاة الدینیة في الجزیرة العربیة، في العصر الجاھلي، مع ذكر انواع الشعر الجاھلي،    : 3سوال نمبر  

)20(                                                                      ۔  ولماذا لم یصل الینا الشعر الجاھلي كامال                        
                      

لماذا كان ادباء االندلس یحرصون على مجاراة أدباء الشرق والتفوق علیھم، وماھي سمات االلفاظ   : 4سوال نمبر  
)20(                                                                                     واالسالیب في الشعر االندلسي؟                       

 
       ما الفرق بین الرومانسیة والكالسیكیة او الواقعیة مع ذكر االسباب التي ادت الى ظھور الرومانسیة   : 5سوال نمبر

)20(                                                                                           ۔ في االدب العربي الحدیث                       
 

)20(                                                           ۔ اشرح االبیات مع ذكر قائلھا والغرض من القصیدة   : 6سوال نمبر   
 وما تمسك بالوصل الذي زعمت             إال كما تمسك الماء الغرابیل                     
 مواعید عرقوب لھا مثال               وما مواعیدھا إال األباطیلكانت                      
 ارجو وأمل أن یعجلن في أبد                 وما لھن طوال الدھر تعجیل                     
  فال یغرنك ما منت وما وعدت                إن األماني واألحالم تضلیل                     

 
)20(                                                              ۔ االشتقاق وانواعھ في العربیة مع ذكر امثلة عرف : 7سوال نمبر  

                   
)20(               اكتب بالتفصیل عن حیاة واعمال الشاعر الذي لقب  بــ"حسان الھند" وما السبب في ذلك؟ : 8سوال نمبر  
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