Model question Paper

III Semester BA/B.Sc Degree Examination, Nov.2010
Common course
Arabic- AR3A09 (1) Literature in Arabic
Time: 3 Hrs

Total Weightage: 30
 I. . iإختر الجواب الصحيح مما بين القوسين:

-

)

(Weightage: 12x1/4=3
.1

القول القصير المشهور ويصور تجربة سابقة (مثل  ،شعر  ،حكمة)

.2

ما يلبس فى الرجل مصنوع من الجلد (كأس ،سوار ،خف)

.3

الندلس اسم قديم ل (الهند ،الصين  ،أسبانيا)

.4

الكنيسة معبد (للهندوس ،للسيخ ،للنصارى)

 ii.وفق بين العمودين:
 .5يوسف إدريس

فضل الجهاد

.6

أبو البقاء

.7

على بن أبي طالب رثاء الندلس

 .8نازك الملئكة

الكوليرا
نظرة

iii.من قال هذا ؟
 .9الجهاد باب من أبواب الجنة
.10

لكل شيء اذا ما تم نقصان

.11

يا مصر شعوري مّزقه ما فعل الموت

.12

واعتصموا بحبل الله جميعا

. II.iكمل الفراغ بحروف جر مناسبة:

)(Weightage: 9x1=9

 . 13كان الستقبال ....الفندق أكثر  ....رائع  .فهم  ....ما يبدو يعرفون كيف يتعاملون
 ....النزلء
 ii.استعمل اللفاظ والتراكيب التية فى جملتك )أربعة فقط  14ـ ( 17
 .14حوالي -انصرف -تنفيذ -بالنسبة ل -شكر – ورد –نزع
 iii.ما ذا تسمى ؟
 .18المكان المنخفض تحت الجبل
 .19حفرة عميقة يستخرج منها الماء

 .20ما نراه فى النوم
 .21احساس الحاجة الى شرب الماء
 .IIIأجب عن خمسة من التية فى جملة أو جملتين في اللغة العربية) :
(Weightage: 5x2=10
 .22كيف عرف الرجل أن الكلب عطشان ؟
 .23ماذا اراد النبي صلعم بقوله  ":فى كل كبد رطبة أجر"؟.
 .24أذكرأربعة من أسماء المدن الندلسية في قصيدة " رثاء الندلس"
 .25من ملك الندلس الذي قاتله المسلمون؟
 .26ما المراد بالعتماد بحبل الله ؟
 .27من كان أحمد بن محمد الميداني ؟
 .28ما المراد بالحديث المتفق عليه؟
IV .اكتب مقالة عن اثنين من التية بالعربية أو النجليزية) :
(Weightage:2X4=8
 ..29زوج من عود خير من قعود
 .30تاج محل
 .31نظرة

III rd semester BA Degree )Arabic( Examination Nov. 2010
AR3B03-HISTORY OF LITERATURE )PAPER 1(
TIME: 3 hrs
Weightage: 30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Answer the following questions and fill in the
blanks (Weightage: 12x1/4=3)
1 Who is famous in name ‘wandering prince’?
2 Mention the most famous literary fare of Jahiliya period?
3 The  معلقاتis collected by ………………
4 طرفةbelongs to the tribe of ………….
5 Who is known as ?شاعر النبي
6
what is the real name of
? خنساء
7 In which tribe  الخطلbelongs to?
8  حمام بن غالبis famous in the name ………..?
9 Who is the famous orator of jahiliyya period?
10 How many verses are there in the first chapter of holy Quran ?
11  مفضلياتis collected by………………?
12 Who wrote ?بانت سعاد
II. Answer the following questions in one or two
sentences. (Weightage: 9x1=9))
13 What is Ode?
14 What is ?عكاظ
15 What is meant by ?متفق عليه
16 Name the two famous orators of Umayyad period ?
17 Name two among the four jurisprudists of ?فقه
18 Who are Shi`ites )? (شيعة
19 What is ?ديوان
20 What is the significance of ?كتاب الغاني
21 What is ?النقائض
III. Write short notes on any five of the following.

(Weightage: 5x2=10)
22 المعلقات السبع
23 الصحاح الستة
24 كتاب الغاني
25 سان بن ثابت
ّ ح
26 حجاج بن يوسف
27 ابو نواس
28 الخطل
IV.

29
30
31

Write essays on any two of the following.
(Weightage:2X4=8)
Revelation, collection and compilation of holy Quran.
Characteristics of the Muallaqa of  امرأ القيس.
Poetry of Umayyad period.

Model question Paper
III Semester BA Degree Examination, Nov 2010
Core course
Arabic-AR3BO4-Classical Poetry
Time :3Hrs
Total weightage: 30
--------------------------------------------------------------------------------------------- -Iأجب عن السئلة التية:
(12x1/4=3
وفق التية
ا
سلمى
زهير بن أبي ُ
شاعر
)الرسول)صلعم
الفرزدق
حسن بن هانئ
عصارة اللم
جميل معمر

)Weightage:
ب
من أهل البصرة
هو أبو نواس
حسان بن ثابت
نشأ يتيما في بني
عطفان
غزل عفيف
قصيدة الخنساء

ج
من شعراء الجاهلية
توفي في خلفة
معاوية
من قبيلة عذرة
في رثاء صخر
اسمه همام بن
غالب
ولد في الهواز

أجب في كلمة أو كلمتين
أين ترى أثار ديارحبيبة امرئ القيس؟ 7 -
بماذا شبهت الخنساء عينيها الدامعتين ؟ 8 -
من هو جد زين العابدين بن علي ؟ 9 -
كيف يعتبر أبو نواس اللوم ؟ – 10
ما الذي وصفه أمرئ القيس بقيد الوابد ؟ 11-
ماذا قال زهيرعن لسان الفتى ؟12-
 -IIأجب عن السئلة التية في جملة أوجملتين في اللغة العربية:
)(Weightage: 9x1=9
لم لم يعف رسم ديار جبيبة إمرئ القيس ؟– 13
كيف كان صخر في فصل الشتاء ؟– 14
ما هي مناسبة شعر الفرزدق في مدح زين العابدين ؟– 15
ما ذا قال أبونواس عن لون الخمرة ؟– 16
بما ذا اغترت حبيبة امرئ القيس ؟ – 17
لما ذا لقب الفرزدق بهذا القب ؟– 18

بما ذا تشبه الخنساء صخرا ؟ 19
من هو الفتى الشجاع في نظر المتنبي ؟ 20
بم يشبه أبو نواس الخمرة ؟ 21
 - IIIأجب عن خمسة من التية في العربية أو النجليزية)كل في
فقرة واحدة( )(Weightage: 5x2=10
 .أكتب عن أثار الديار القديمة التي وجدها إمرئ القيس 22
 .صف حالة الخنساء عندما ترثى أخاها 23
أكتب عن جواب الفرزدق لمن أنكر زين العابدين 24
ما ذا قال حسان بن ثابت مخاطبا أبا سفيان في شعره ؟ 25
أذكر علقة زهير بن أبي سلمى بحرب داحس والغبراء 26
ماذا قال أبو نواس عن الخمر ؟ 27
كيف يعين النسان الزمان على أفعاله ؟ 28
-IVإشرح اثنين من التية في صفحة أو صفحتين )في اللغة
العربية أو النجليزية( )(Weightage: 2X4=8
سنمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حول ل أبا لك يسام 29
وأعلم ما في اليوم والمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عم
وإن المفتي بعد السفاهة يحلم
رأيت سفاه الشيخ ل علم بعده
 .حياة أبي نواس وخمرياته 30
.فلسفة زهير بن أبي سلمى ومعلقته 31

Model Question Paper
Third semester BA Degree Examination
AR3C05 Thaqafathul Islam Wa Halarathuhu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------I Fill in the blanks with suitable words: (Weightage: 12x1/4=3)
1. The fourth pillar of Islam is called ------2. Name of the Angel who stands for divine revelation (  ) الوحيto
Prophets is ---------3. The day of destruction is called --------4. Hajj comes in ----------- month of Hijra calendar

Answer in one word
5. How do salute one Muslim another?
6. What is the total number Rak’a (  )ركعةin one day compulsory
prayers?
7. Who are the Hypocrites?
8. What is the name of book revealed to Davood, the Prophet?

Fill with suitable words from brackets
9. The compulsory Zakat Muslims distributes at the ends of the
Ramsan?
(  زكاة المال، زكاة التجارة،)زكاه الفطر
10.How many names of Prophets mentioned in the Holy Quran?
(25, 313, 114)
11.The greatest miracle of the Prophet is ( Badar, Quran, Hijrah)
12.A secret worship (  )عملbetween Allah and man ( ، الصوم،الزكاة
)الصلة

II Answer (13- 21) in one or two sentences: (Weightage: 9x1=9)
13.What are the necessary characteristics of Prophets?

14.How can a Muslim establish brother hood with others?
15.What are the benefits of honesty in life?
16.How can a Muslim keep good connections with his relatives?
17.What are the steps of ? المر بالمعروف والنهي عن المنكر
18.What are the rights of parents?
19.Name some moral values must keep a Muslim in his life?
20.How angels differ from us?
21.Who are the deserving group ( )المستحقونof Zakat?

III Write a short note any five from

22 – 28

(Weightage: 5x2=10)

22.Honesty in Islam
23.Brotherhood in Islam
24.Ikhwanussafah
25.Qadraites
26.Sufism
27.Belief in Allah
28.Toleration in Islam

IV Write an essay on any two of the following
(Weightage: 2X4=8)
29.Importance of brotherhood.

30.Women in Islam
31.Human rights in Islam

III.Semester B A Degree Examination .November. 2010
Complimentary course
Arabic AR3C06-LINGUISTICS
TIME:3 Hours
Total 30 weightage
(Weightage:
 Iأجب عن السئلة التية
)12x1/4=3
أكمل الفراغ بالجواب الصحيح
 -١فقه اللغة معناه في اليونانية--------
 -۲دولة عربية في القارة الفريقية --------
 -۳مقاليد  :هي كلمة --------
 -۴اللغة العربية إحدي اللغات -----------
 - ۵الخصائص  -مولفه ---------
 --- -٦كلمة فارسية
أجب عن التية في كلمة أو كلمتين
 -۷اين تقع بلد اليمامة والبحرين؟
 -۸ما هو المرادمن نظرية التوقيف؟
 -۹ما هي الكلمة المعنوتة ل(حسبي الله )
-۱۰ما هي اللغة؟
 -۱۱ماذا معنى حمدل؟
 - ۱۲اذكر بعض اللغات السامية غير العربية
 IIأجب عن السئلة التية في جملة او جملتينWeightage:( :
)9x1=9
 -۱۳ما هو الشتقاق؟
 -۱۴ماذا تعريف فقه اللغة ؟
ميت اللغة العربية بلغة الضاد؟
 -۱۵لم س ّ
 -۱٦ماذا قاللخفاجي في تعريف التعريب؟
 -۱۷ما هو القياس في اللغة؟
 -۱۸ما المراد من النعت؟
 -۱۹ما هو الشتقاق الصغير؟
 -۲۰ما هي نظرية محاكاة الصوات الطبيعبة؟
 - ۲۱ما هي اللغة العربيه الفصحى؟
 IIIاكتب فقرة عن خمسة من التية ) )Weightage: 5x2=10
 -۲۲اذكر مزايا اللغة العربية؟
 -۲۳ما هو التعريب القياس والسماعي؟
 -۲۴اذكر اللغة العربية العامية؟
 -۲۵اذكر تأثيرالسلم في تطورالعربية؟
 - ۲٦اذكر الكلمات العجمية في القرآن؟

 - ۲۷كيف كانت الترجمة في العصر العباسي؟
 -۲۸أوضح أهمية اللغات السامية؟
 IVاكتب مقالة عن اثنين من التية)Weightage: 2X4=8( :
 -۲۹تطور العربية والوسائل التي ساهمت فيه
 -۳۰نشأة اللغة وأهم النظريات فيها
 -۳۱اللهجات العربية ومزاياها

