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Section – A 

1) Answer any five questions from the followings  (2x5 = 10) 
 

a) Who is بكر امنة ? 
b) Who is شاعر الرسول ? 
c) How many  بابا in Hamasah ? 
d) What is بقیع الغرقد? 
e) What is meaning of النحیف الرجل ? 
f) Who composed الحماسة ? 
g) Who were االنصارى ? 
h) Who were المھاجرون ? 
i) Name one of the compiler of دیوان الحماسة and mention the year of his birth 

and death? 
j) Whyیوم بدر is important in the history? 
k) What is meaning of القوافى? 
l) What is meaning of بنات الحشا   ? 
m) What is مرثیة ? 
n) Who was شعثاء ? 
o) Who is منظوربن سحیم? 

 
 
 

2) Translate any one of the followings into English / Bengali (5x1 =5) 
 



a) جزعا على المھدى اصبح ثاویا یاخیر من , كانما كحلت ما قیھا بكحل االرمد . بال عینك ؟ ال تنام
اال تبعد ما! وطئ الحصى   

أ أقیم بعدك بالمدینة بینھم؟ یا لیتنى , لیتنى غیّبت قبلك فى بقیع الغرقد! لھفى, جنبى یقیك الترب
 صبّحت سّم األسود  
      
b) ھا من یھد نورا اضاء على البریّة كل, ولدتك محصنة بسعد األسعد! یا بكر آمنة المبارك ذكره
 للنور المبارك یتھدى  

یا ذا الجالل و , واكتبھا لنا, فى جنة الفردوس, فى جنة تنبى عیون الحّسد! یا رّب فاجمعنا معا و نبینا
!  ذا العلى و السودد  

   
c) عجبت لذى لعب قد لھا عجبت و ما لى ال أعجب؟ , أنلھو و أیامنا تذھب و نلعب و الموت ال یلعب  

ن نفسھ تموت و منزلھ یخرب؟ نرى كّل ما ساء نا دائما على كّل ما سّرنا یغلب    أیلھو و یلعب م  
   
d) أعندى و قد ما رست كّل خفیة , أال فى سبیل المجد ما أنا فاعل عفاف وإقدام و حزم و مائل  
 یصّدق واش أو یخیّب سائل؟ 

تعّد ذنوبى عند قوم كثیرة و ال ذنب لى إال العال و الفضائل كأنى إذا طلت الزمان و أھلھ ورجعت و 
 عندى لألنام طوائل  
    
e) ,بإخفاء شمس ضوءھا متكامل, و قد سار ذكرى فى البالد فمن لھم  

,  و یثقل رضوى دون ما أنا حامل, یھّم اللیالى بعض ما أنا مضمر  
  
f) , لبطحاء و طاتھ و البیت یعرفھ و الحّل و الحرمھذا الذى تعرف ا  

,    ھذا إبن خیر عباد ّهللا كلھم ھذا التقى النقى الطاھر العلم  
   
g) , إلى مكارم ھذا ینتھى الكرم: رأتھ قریش قال قائلھا   اإذ 
 ینمى إلى ذرزة العّز التى قصرت عن نیلھا عرب اإلسالم و العجم 
   
h) , ما قال ال قط إال فى تشھّده لوال التشھد كانت الؤه نعم  
 عّم البریّة باإلحسان فانقشعت عنھا الغیاھب و اإلمالق و العدم   
 
 

3) Answer any one of the following questions    (10x1 = 10) 

 



a)  :فنلقى طیّبا محضا ضرائبھ كریم المحتد اشرح. فتقوم ساعتنا  
b) ینشق نور الھدى عن نور غّرتھ كالشمس تناجب عن إشرافھا الظلم : اشرح  
c) Give a biographical account of الفرزدق? 
d) Give a biographical account of أبو العتاھیة? 

 

Section : B 

4) Answer any five questions from the followings  (2x5 = 10) 

 

a) What is " فى یوم بدر"  ? 
b) Who wrote the poem "فى یوم بدر" ? 
c) What is meaning of فراخا    ? 
d) What is meaning of نزور ? 
e) Who wrote the poem صدى الحرب ? 
f) What is the full name of المتنبى? 
g) Who were mutanabbi’s patrons ? 
h) Who are the Royal Patrons of شوقى ? 
i) Who is called الشعراءامیر  and why? 
j) What is the meaning of صدى الحرب ? Mention the incident connected with 

it? 
k) Quote from memory the first verse ofایة العصرفى سماء مصر ? 
l) What is meaning of المسك? Who is referred to it and why ? 
m) What do you understand by تمطر الدماء? 
n) What do you understand by صاءصبیبھا الرح  ? 
o) Where المتنبى    proclaimed himself as a prophet ? 

 

5) Translate any one of the followings into English/Bengal 
                                                                        (5x1 =5) 

                  



   منھا أكثر من ستین عاما فى عاش شكیب ارسالن ما یقرب من ثمانین عاما  أنفق
فكتب فى عشرات المجالت , القراءة و الكتابة و الخطابة و التالیف و المراسلة و النظم 

  و كتب االف الرسائل و ألقى مئات الخطب, و الصحف مئات المقاالت و البحوث 

 

  الشك فیھ على ان مناھج الكتابة و الخطابة موقوفة على تلك األمور التي تستمر و
مد حسب احتیاج الدھر خاصة  و جسب التاثیر باالزعماء عامة و أمیر البیان كان تست

  كما قال الدكتور سامي الدھان.متجربا بكلیھما

 

  فال شك في أن اللغة التي سمعھا من مدرسة الحكمة , وتأثر شكیب بمن قبلھ و من حولھ
السلطانیة  بیروت قد و األسالیب التي ساقھا الشیخ محمد عبده في المدرسة , في صباه 

 ,أثرت في ذوق الفتى
 

 فھذا العھد  من منح بعض المناصب الحكومیة الى ,العھد القومي و االسالمي -:الثاني
 .تكسیر تركیا و تقلس ظلھا عن البلدان العربیة

 
  عاش أمیر البیان شكیب أرسالن ما یقرب من ثمانین عاما  لو ألقینا نظرة عامة على

 .منذ الوالدة الى الوفاة فنجدھا في ثالثة عھود رئیسیة األعوام التي قضاھا
 

 

6) Answer any one of the following questions (10x1 = 10) 
 

a) Give a biographical account المتنبى of and comment upon his poetry 
b) Give the theme of the poem entitled صدى الحرب  
c) Write down the substance of the poem  هللا اكرمنا بنصرنبیھ  
d) شیّدھا الروم و اقیالھم على مثال الھرم المخلد : اشرح   

 

 



 


