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AH-V/Arabic/CC11/20 

B.A. 5
th 

Semester (Honours) Examination-2020 (CBCS) 

Subject: ARABIC 

Paper: CC-11 

Time: 3 Hours                                                           Full Marks: 60 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidate are requested to give their answers in their own words as far as practicable 

 

Group – A 

  6x5=30       :أجب  عن ثالثت من األسئلت التبليت

 .ثٍّٛ َجزح لصٛشح ػٍ ؽٛبح عجشاٌ خهٛم عجشاٌ (أ)

 .انك انعٕء ػهٗ إعٓبيبد غّ ؽغٍٛ فٙ األدة انؼشثٙ (ة)

 .رؾذس ثبالٚغبص ػٍ ؽٛبح أثٙ انؾغٍ ػهٙ انُذٔ٘ ٔخذيبرّ فٙ األدة انؼشثٙ (ط)

 .يٍ ْٕ يؾًذ ؽغٍٛ ْٛكم؟ ثٍّٛ يكبَزّ ٔيؤنفبرّ ثبنهغخ انؼشثٛخ (د)

 .ألثٙ انؾغٍ انُذٔ٘" يُٓظ األَجٛبء فٙ اإلصالػ ٔانزغٛٛش"اكزت خالصخ  (ِ)

 .نؾًذ انؾجٛت انزَٕغٙ" ؽُبٌ أة"َبلش شخصٛبد لصخ  (ٔ)

 :اششػ انؼجبسح انزبنٛخ يغ اإلشبسح إنٗ انغٛبق ٔانغجبق ثبنهغخ انؼشثٛخ (ص)

 ".ٔثشكذ َبلخ انُجٙ ػهّٛ انغالو ػهٗ يشثذ عٓم ٔعٓٛم اثُٙ ػًشٔ "

 :التبليت مع اإلشبرة إلً السيبق والسببق ببللغت العربيتٔظؼ انًمزغجخ    (ػ)

 ".يبد ٔانذْب ْٔٙ فٙ انًٓذ، ٔيبرذ أيٓب لجم ثهٕغٓب انؼبششح  "

 

Group – B 

 

                        2x10= 20:البنغبليت/ترجم فقرتين من الفقراث التبليت إلً اللغت اإلنجليزيت

خشط أْم ٚضشة العزمجبل يؾًذ صسافبد ٔٔؽذاَب، سعبال َٔغبء ثؼذ انز٘ رشايٗ إنٛٓى يٍ ْغشرّ،  .1

ٔيٍ ائزًبس لشٚش ثّ، ٔيٍ اؽزًبنّ فٙ أشذ انمٛع ْزِ انشؽهخ انًعُٛخ ثٍٛ كضجبٌ رٓبيخ ٔصخٕسْب 
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ٔخشعٕا ٚضٛشْى رطّهؼٓى نًب اَزشش يٍ خجش دػٕرّ فٙ أَؾبء . انزٙ رشد ظٕء انشًظ نظٗ ٔعؼٛشا

شجّ انغضٚشح، ٔيب رمعٙ ػهّٛ  ْزِ انذػٕح يٍ ػمبئذ ٔسصٓب أْهٓب ػٍ آثبئٓى، ٔكبَذ ػُذْى يٕظغ 

ٔكفٗ ثم كبٌ ساعؼب أكضش يٍ رنك إنٗ أَّ . انزمذٚظ، نكٍ خشٔعٓى نى ٚكٍ ساعؼب إنٗ ْزِ انغججٍٛ

 .ْبعش يٍ يكخ إنٗ ٚضشة نٛمٛى ثٓب

 

ٔلذ كبٌ يٍ أخالق انًغهًٍٛ انصبدلٍٛ أالٚزكضشٔا، ٔال ًُّٕٚا إعاليٓى، ٔلذ صبثذ لشٚش ثؼط انشئ  .2

إنٗ َفغٓب ثؼذ أٌ فبرٓب يؾًذ ٔأثٕثكش، ٔعؼهذ رزجغ يٍ نمٙ يٍ أصؾبة يؾًذ، رؾجغٓى ػٍ 

ٔكبٌ صٓٛت يٍ انز٘ . انٓغشح، ٔرًغكٓى فٙ انؼزاة، ٔرفزُٓى فٙ دُٚٓى، ٔرصّذْى ػٍ عجٛم هللا

أرٛزُب صؼهٕكب ؽمٛشا ال : ؽجغزٓى لشٚش، ٚمٕل نّ أثٕعٓم ٔلذ ٔسو أَفّ ٔرْت ثّ انغٛع كم يزْت

رًهك يٍ انذَٛب شٛئب، فأصشٚذ ػُذَب، ٔأصجؾذ را يبل، صى أَذ رشٚذ أٌ رفٕرُب ثًبنك َٔفغك إنٗ يؾًذ 

 .ٔأصؾبثّ

 

ٔيب سأد َفغٓب ٔؽٛذح ؽزٗ رْجذ إنٗ انًشآح، فشاػٓب يٍ َفغٓب ٔعّ رًضم فّٛ األنى ٔانؼزاة، ٔإٌ  .3

. ٔلذ ثبٌ ػهٛٓب أصش انشٕٓس انغزخ انزٙ لعزٓب فٙ أنى يجشػ ْٔى ٔلهك. كبٌ انُبط ال ٚفًٌٕٓ ياليؾّ

ٔكبدد َفغٓب فٙ أصُبئٓب رزًضق يٍ عشاء انًؼشكخ انمبئًخ فٛٓب ثٍٛ انمهت ٔانعًٛش أٔ ثٍٛ انؼبغفخ 

نمذ ٔلفذ يٕلؼب ؽشعب ثٍٛ صٔط ال رؾجّ ٔال رؾزشيّ، ٔثٍٛ ؽجٛت كأًَب كبٌ ٔكبَذ عغًب . ٔانٕاعت

 .ٔاؽذا ٔسٔؽب ٔاؽذح، فبَفصًب فٙ غبثشانذْٕس

 

 10x1=10  قم بتشكيل أحدي الفقرتين وحلل الكلمبث التي تحتهب خط لغىيب وصرفيب ونحىيب

فكبَذ رًُٕ ثًُٕ األغصبٌ، . كزا يشد األػٕاو ػهٗ يشرب انًغكُٛخ ثٍٛ رهك انشٔاثٙ، ٔاألٔدٚخ انجؼٛذح .1

ٔرزٕنذ لهجٓب انؼٕاغف ػهٗ غٛش يؼشفخ يُٓب، يضهًب ٚزٕنذ انؼطش فٙ أػًبق انضْشح ٔرُزبثٓب األؽالو 

فصبسد صجٛخ راد فكشح رشبثّ رشثخ عٛذح ػزساء نى . ٔانٕٓاعظ يضهًب رُزبة انمطؼبٌ يغبسٖ انًٛبِ

رهك ثٓب انًؼشفخ ثزٔسا، ٔال يشذ ػهٛٓب ألذاو االخزجبس، ٔراد َفظ كجٛشح غبْشح يُفٛخ ثؾكى انمذس 

إنٗ رهك انًضسػخ، ؽٛش رزمهت انؾٛبح يغ انفصٕل،  فصٕل انغُخ كأَٓب ظم إنّ غٛشيؼشٔف عبنظ 

 .ثٍٛ األسض ٔانغًبء ٔانشًظ

 

 أصجؾٕا أسثبثب يٍ دٌٔ هللا، سْجبَب ٔأؽجبسا ثالد هللا دٔال، ٔػجبد هللا خٕال، ٔسأٖ ارخزٔا يهٕكبسأٖ  .2

 نى صائغخ انجششٚخ ظبئؼخ أٔ انًٕاْتٔسأٖ .  ػٍ عجٛم هللأٚصذٌٔٚأكهٌٕ أيٕال انُبط ثبنجبغم، 

 رؾٕنذفمذ .  انزٕعّٛ انصؾٛؼ، فؼبدد ٔثبال ػهٗ أصؾبثٓب ٔػهٗ اإلَغبَٛخرٕعّ ثٓب، ٔنى ُٚزفغ

 ؽًٛخ عبْهٛخ، ٔركبء شطبسح ٔخذٚؼخ، ٔانؼمم األنفخانشغبػخ فزكب ًْٔغٛخ، ٔانغٕد رجزٚشا ٔإعشافب، ٔ

 .ٔعٛهخ الثزكبس انغُبٚبد، ٔاإلثذاع فٙ إسظبء انشٕٓاد

 


