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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
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(iv) 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 question will not be considered.

Part – II
 ك يف تطور القصة القصيرة فى األدب العربى ؟ اذكر مع التركيز على القصص القصيرة عند محمود: 2سوال نمبر
)20(
.تيمور
)20(

.  ما هي أغراض الشعر الجاهلى ؟ واذكر مزاياه مع التركيز على المعلقات: 3سوال نمبر

)20(

 واذكر طبقاتها مع التركيز على أسلوب.  اكتب مقالة حول أساليب النثر المختلفة فى العصر العباسى: 4سوال نمبر
. الجاحظ

)20(  كيف كان الشعر فى عصر صدراالسالم؟ ألقى الضوءعلى التغيرات التى ظهرت فيها بسبب االسالم؟: 5سوال نمبر
)20(

.  اكتب تعريف االسم و اشرح أقسامه باألمثلة مع التطبيق: 6 سوال نمبر

)20(

:  اشرح األبيات التالية مع نبذة وجيزة حول ترجمة صاحبها و خصائص شعره: 7سوال نمبر
فأنت مجوف نخب هواء
أال أبلغ أبا سفيان عنى
و عبدالدار سادتها االماء
بأن سيوفنا تركتك عبدا
و عند هللا فى ذاك الجزاء
 فأجبت عنه,هحوت محمدا
فشركما لخيركما الفداء
 ولست له بكفء,أ تهجوه

)20(

:  اكتب شذرة على الموضوعات التالية: 8سوال نمبر

(05 marks each)

ب۔ قس بن ساعدة

ا۔ الشاه ولي هللا

د۔ كليلة و دمنة

ج۔ المقامات

*************

