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AET1 
Asian and Middle Eastern Studies Tripos, Part IB 

Monday 01 June 2015  13.30 – 16.30 

Paper MES14 

Intermediate Literary Arabic 

Answer all questions. All questions carry equal marks. 

Write your number not your name on the cover sheet of each answer 
booklet.  

STATIONERY REQUIREMENTS 
20 page answer booklet 
Rough Work Pad 

SPECIAL REQUIREMENTS TO BE SUPPLIED FOR THIS EXAMINATION 
None 

You may not start to read the questions printed on the subsequent 
pages of this question paper until instructed to do so. 



SECTION A

Translate the following seen passage into English

ثمم ررغبتت في علمم االططبب ووصررتت أأقررأأ االكتبب االمصنفة فيیهھ. ووعلمم االططبب ليیسس منن االعلوومم االصعبة٬، فال جرَرمَم

أأني بررززتت فيیهھ في أأقلل مددةة حتى بددأأ فضالء االططبب يیقررأأوونن علّي علمم االططبب٬، ووتعهھددتُت االمررضى فانفتح 

علّي منن أأبوواابب االمعالجاتت االمقتبسة منن االتجرربة ما ال يیووصفف٬، ووأأنا مع ذذلكك أأختلفف إإلى االفقهھ ووأأناظظرر فيیهھ٬،

ووأأنا في هھھھذذاا االووقتت منن أأبناء ستت عشررةة سنة. ثمم تووفررتت على االعلمم وواالقررااءةة سنة وونصفا٬ً، فأعددتت قررااءةة 

االمنططقق ووجميیع أأجززااء االفلسفة٬، ووفي هھھھذذهه االمددةة ما نمتت ليیلة ووااحددةة بططوولهھا٬، ووال ااشتغلتت االنهھارَر بغيیررهه ... 

ووكنتت أأررجع بالليیلل إإلى دداارريي ووأأضع االسررااجج بيینن يیدديي٬، ووأأشتغلل بالقررااءةة وواالكتابة٬، فمهھما غلبني االنوومم أأوو 

شعررتت بضعفف٬، عددلتت إإلى شرربب قددحح منن االشرراابب رريیثما تعوودد إإلّي قووتي٬، ثمم أأررجع إإلى االقررااءةة. وومهھما 

أأخذذني أأددنى نوومم أأحلمم بتلكك االمسائلل بأعيیانهھا٬، حتى أأنن كثيیررااً منن االمسائلل ااتضح لي ووجووهھھھهھا في االمنامم. 

(ثمم) قررأأتت كتابب "ما بعدد االططبيیعة"٬، فما كنتت أأفهھمم ما فيیهھ٬، وواالتبسس علّي َغرَرضُض ووااِضعهھ٬، حتى أأعددتت 

قررااءتهھ أأرربعيینن مررةة ووصارر لي محفووظظا٬ً، ووأأنا مع ذذلكك ال أأفهھمهھ ووال االمقصوودد بهھ٬، ووأأيَِیْستُت منن نفسي ووقلتت 

هھھھذذاا كتابب ال سبيیلل إإلى فهھمهھ. ووإإذذاا أأنا في يیوومم منن ااأليیامم حضررتت ووقتت االعصرر في االوورّرااقيینن٬، ووبيیدِد ددّاللل 

مجلدّد يینادديي عليیهھ٬، فعررضهھ علّي فررددددتهھ رردّد متبرّرمم٬، معتقدداا أأنن ال فائددةة منن هھھھذذاا االعلمم٬، فقالل لي ااشترر مني 

هھھھذذاا فإنهھ ررخيیصص أأبيیعكهھ بثالثة ددررااهھھھمم٬، ووصاحبهھ محتاجج إإلى ثمنهھ. ووااشترريیتهھ فإذذاا هھھھوو كتابب ألبي نصرر 

االفارراابي في أأغررااضض كتابب "ما بعدد االططبيیعة" ووررجعتت إإلى بيیتي ووأأسررعتت قررااءتهھ٬، فانفتح علّي في االووقتت

أأغررااضض ذذلكك االكتابب بسببب أأنهھ كانن لي محفووظظاً على ظظهھرر االقلبب٬، ووفررحتت بذذلكك ووتصدّدقتت في ثاني يیوومهھ

 بشيء كثيیرر على االفقررااء شكررااً jّ تعالى.

Ibn Abī Uṣaybiʿa, ʿUyūn al-anbāʾ fī ṭabaqāt al-aṭibbāʾ, (Beirut, 1987), vol. 3 pp. 4-5  
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SECTION B

Translate the following unseen passage into English

إإنن االذذيینن يیقررؤؤوونن هھھھذذاا االكتابب قدد يیفررغوونن منن قررااءتهھ ووفي نفووسهھمم شيء منن ااألثرر االمؤؤلمم لهھذذاا االشكك ااألددبي

االذذيي ُنرردّدددهه في كلل مكانن منن االكتابب... فلهھؤؤالء نقوولل: إإنن هھھھذذاا االشكك ال ضرررَر منهھ... وولسنا نخشى على 

االقررآآنن منن هھھھذذاا االنووعع منن االشكك وواالهھددمم بأسا٬، فنحنن نخالفف أأشدّد االخالفف أأوولئكك االذذيینن يیعتقددوونن أأنن االقررآآنن 

في حاجة إإلى االشعرر االجاهھھھلي لَِتِصّح عرربيیُتهھ ووَتثبتَت أألفاظظهھ. نخالفهھمم في ذذلكك أأشدد االخالفف ألنن أأحدداا لمم 

يُینكرر عرربيیَة االنبي٬، فيیما نعررفف٬، ووألنن أأحدداا لمم يینكرر أأنن االعرربب قدد فهھموواا االقررآآنن حيینن سمعووهه ُتتلى عليیهھمم 

آآيیاُتهھ. ووإإذذاا لمم يینكرر أأحدد أأنن االنبي عرربي ووإإذذاا لمم يینكرر أأحدد أأنن االعرربب فهھموواا االقررآآنن حيینن سمعووهه٬، فأيي خووفف

على عرربيیة االقررآآنن منن أأنن يَیبطُطلل هھھھذذاا االشعرُر االجاهھھھلي أأوو هھھھذذاا االشعرر االذذيي يُیضافف إإلى االجاهھھھليیيینن؟ ووليیسس بيینن

أأنصارر االقدديیمم أأنفسهھمم منن يیستططيیع أأنن يیناززعع في أأنن االمسلميینن قدد ااحتاططوواا أأشدد ااالحتيیاطط في رروواايیة االقررآآنن 

ووكتابتهھ ووددررسهھ ووتفسيیررهه حتى أأصبح أأصددقق نصص عرربي قدديیمم يیمكنن ااالعتمادد عليیهھ في تددوويینن االلغة االعرربيیة

ووفهھمهھا. ووهھھھمم لمم يیحفلوواا برروواايیة االشعرر وولمم يیحتاططوواا فيیهھا بلل اانصررفوواا عنهھا في بعضض ااألووقاتت ططائعيینن أأوو 

كاررهھھھيینن وولمم يیررااجعووهھھھا إإال بعدد فتررةة منن االددهھھھرر ووبعدد أأنن عبثث االنسيیانن وواالززمانن بما كانن قدد ُحِفظظ منن شعرر 

االعرربب في غيیرر كتابة ووال تددوويینن.

To repeat: رردددد To deny: أأنكرر

Harm: ضرررر To abolish/to lose authenticity: أأبططلل

To fear: خشي To argue/dispute: ناززعع

To demolish: هھھھددمم Precaution: ااحتيیاطط

Harm: بأسس To document: ددوّونن

Ṭāhā Ḥusayn, Fī l-shiʿr al-jāhilī, (Cairo, 1926), pp. 194-5
(TURN OVER)
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SECTION C

Answer one of the following essay questions

1 How do the entries in Classical Arabic biographical dictionaries differ from an 

autobiographical work such as al-Ayyām?

2    Discuss Ṭāhā Ḥusayn's view on the Qurʾān, with special reference to style 

and content in al-Ayyām.

3    Is the protagonist of al-Ayyām disadvantaged by his social background and 

blindness, in his career at al-Azhar?

END OF PAPER
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