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III Semester  B.A./B.Sc./B.Com./B.B.M./B.C.A./B.H.M. 
Examination, November/December 2013 

(F + R Scheme) 

ARABIC  LANGUAGE  −  III 

Time : 3 Hours              Max. Marks : 100 
Instructions : 1)  Answer all questions. 

       2)  Marks allotted are mentioned against each question. 
    

 20    I.   Translate the following passage in English :           

  أستعد  .  أنهض  علی  إسم  اهللا  وذکرہ.أقوم  مبکرا  فی  الصباحنام  مبکرا فی  الليل  وأ      )١
فأتوضأ  وأصلّی  مع  . والمسجد  قريب  من  بيتی. جدللصالة  ثم  أذهب  مع  والدی  الی  المس

ثم  أخرج  الی  الحديقۃ  . وأتلو  شيئا  من  القرآن  الکريم. الجماعۃ  وأرجع  الی  البيت
وأفطر  اذا  . أشرب  اللبن  وأستعد  للذهاب  الی  المدرسۃثم  أرجع  الی  البيت  ف. وأجری

    .شتاء  وأصل  الی  المدرسۃ  فی  الميعادلت  أيام  اوأتغّدی  اذا  کان.  فيکانت أّيآم  الص

تنی  صالة  العصر  وکنت  علی  درکأو.   مرة  الی  مباراة  وکان  الزحام  شديداجتخر  )٢
وأکملت  صالتی  . أصلّی  وجعل  الناس  ينظرون  الّی  ويتعجبونفقمت  .  وضوء

جاء  الّی  رجّل  وسألنی  . ت  المباراةولما  انته. دال  ورجعت  الی  المباراةعتبسکينۃ  وال
ودعالی  . عن  إسمی وإسم  والدی  وسألنی  عن  عمری  فاخبرته ، فاثنی  علی  أبی  خيرا

فی  مارأيت  ولدا  يصلّی  فی  المباراة  ويترک  کثير  من  الناس  الصالة  : بالبرکۃ  وقال 
  .هذا  الوقت

  أو          

ری    الی  المنظرة  وجلنا  قليال   ثم  جئت  الی  الرصيف  ألکان  قطارنا  متاخرا  فذهبنا  )٣
جعت  الی  المنظرة  وبعد  قليل  جاء  القطار  فخرجنا  من  المنظرة  رهل  جاء  القطار  ثم  

ونزل  أناس  ورکب  أناس  و  رکبنا ، .  ووقف  القطار. وقام  الناس  کلهم  علی  الرصيف
وجاء  الباعۃ  . ای لمناظر  وکان  الزحام  شديدا  فی  القطاروکنت  أطلی  من  القطار  و  ر

  بعض  الناس  من  الباعۃ  هدا يا  ألصدقائهم  یرجعل  الناس  يشترون  وياکلون  وأشتر
  .وأقار  بهم
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سجد  وکان  الوقت  أصدقاء  أبی  وأقار  بنا  ونقل  الفطور  الی  المقبل  المغرب  حضر   )٤
فلما  أذن  المؤذن  أفطرت  بتمرة  ثم  . شديدا  علّی  فکنت  أمن  المؤذن  وأعّد  الدقائق

ما  وابتلت  العروق  وتبث  األجر  طهب  انذ  ار.لت  وشربت  وقلت  کما  علمنی  أبیکأ
 کان  يوم    وما .  من  طعام  ذالک  اليوملذان  شاء  اهللا  تعالی ، وما أکلت  طعاما  أ

  .أجمل  فی  حياتی  من  ذالک  اليوم

20    II.   a)   Write the meaning of the following words :  

  .السيف     الذئب ،    الکبش ،    الجدار ،    رجل ،  لا
b)   Write the plurals of the following words :  

.            کلبمطر،          باب ،          ضيف ،           عدد ،      

c)   Define الحروف  مشبعۃ  بفعل   with examples. 

d)   Define   الناصبۃ الحروف   with examples. 

e)   Add suitable adjective in the following sentences :   

  ____________ذهب  الولد  )١

  _____________أيت  رجال ر  )٢

  ___________فی  المدينۃ  سوق     )٣

 ___________لبست  الثوب   )٤

III.   Write the summary of any one of the following topics :      20 

  جزاء  الوالدين )١

  من  يضع  الحجر  )٢

  فضيلۃ  الشغل   )٣

 .لّما  بلغت  السابعۃ  من  عمری  )٤

IV.   Translate any two of the following paragraph in English : (2x5=10) 

  کثير  زلق  به  وسالت  الطرق  والشواع  ونشأ وحلرفی  الليل  طنزل  الم )١
انقطع  المطرفی  . واذا  سارت  سيارة  تطاير  الماء. وسخت  الشيابتالناس  و

لميشون  علی  الشواع  وقد  تو  سخت  ثيابهم  االصباح  وأمن  الناس  ، خرجو  
الشاع  وسقط  فی  الوحل  وضحک  الناس  بالو  حل  وزلق  بعض  الناس  علی  

وکان  الناس  يمشون  اذجاء  المطر  . وضحک  ارجل  وتو  سخت  تيابه  جّدا
علی  غفلۃ  فا  بتلت  التياب  وکان  بعض  العقالء  قد آخذوا  معهم  المطريات  

األمطار  فی  هذہ  السنۃ  کثيرة  وقذ  ماضت  أنهار  وجاء  فنشروها ، کانت  
  .دمت  بيوت  کثيرةهيل  وتالس
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  .آری  کثير  من  اهل  البلد  اليعرفون  السباحۃ  وهم  کبار  ريخافون  الماء  جّدا  )٢
: نهر ،  جاء  مرة  صديق  لی  من  البالد  دخلنا  النهر  وقلنا  له لوال يدخلون  ا

ی  أخاف  الماء  وال أعرف  السباحۃ ، ان. ل  وأسبح  فقالسأخی  وأغتتعال  يا
سج  يفشجعناہ  وقلنا  التخف  ونحن  معک ،  فتشجع  و  دخل  الماء  وأراد  أن  

  .فأخذ  نابيدہ  ورفعناہ  فخرج  وقد  شرب  الماء. ولکن  ذهب  الی القعر

ير  نها  قريۃ  مشهورة  ولد  فيها  کثيزور  قريتی  کثير  من  الناس  والعلماء  أل   )٣
ناہ  جّدنا  الکبير  بوعلی  شاطی  النهر  مسجد  قديم .  من  العلماء  والصالحين

ويدخل  فيه  الماء  فی  کل  فيضان  ويمکث  فيه  .  مضی  عليه  ثالث  مأة  سنۃ
  .الماء  أياما  طويلۃ  ولکنه  لم  لضيعف

V.  a)  Define  with examples.                 (2x5=10)  المبتد  والخبر

 b)  Define الحروف  الجازمۃ with examples.  

 VI.   a)  Define   with examples.      (2x5=10)  فعل  المضاع

 b)  Define مر فعل  األ  with examples.      

VII.   Fill up the blank of the following sentences :          (10x1=10) 

  السوق___________  هب  يذالضيف   )١

  البيت___________  نام  الطفل    )٢

  الشرق_____________  الشمس  تطلع    )٣

  البئر___________  يوسف  لألقو  ا  )٤

  المنام____________  أی  ابراهيم  ر)  ۵

  الطعام______________  ابراهيم   )٦

  أخاہ____________  بنصر    )٧

  الی  الناس___________  سل  اهللا  رأ   )٨

  کل  مسلم___________  تجب  الصالة   )٩

  .بالحجارة_____________  رجم  الناس   )١٠

__________________ 
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III Semester  B.A./B.Sc./B.Com./B.B.M./B.C.A./B.H.M. 
Examination, November/December 2013 

(Repeaters Scheme) 
ARABIC  LANGUAGE − III 

Time : 3 Hours             Max. Marks : 90 

Instructions : 1)  Answer all questions. 

       2)  Marks allotted mentioned against each question. 
    

 20  I.   Translate the following passage into English :           

م  يعهدہ  ولم  سميع  به  وقد  طالت  المدة  ولحهد  فزع  منه  رسول  اهللا  فانه  ل      )١
 نفسه ، ورجع  الی  بيته  ترتعد  علی وخاف .  نبياء  بعيدالعرب  بالنبوة  واأل

زملونی  زملونی  ،  لقد خشيت  علی  نفسی  وسألت  خديجۃ  عن  : رائصه  وقال ف
لنبوة واألنبياء    سمعت  با.وکانت  عاقلۃ  فاضلۃ.  سبب  فقّص  عليها  القصۃلا

وقدا  .   وکانت  تزور  امن  عمهاور  قۃ بن  نوفل ، وکان  قد  تنّصر.والمالئکۃ
ة  واالنجيل  وکانت  تنکر  من  اهل  مکۃ  ماينکرہ  اسمع  من  أهل  التوروالکتب  

  .اهل  الفطرة  السلميۃ  واألذهان  المستقيمۃ

  الجاهليۃ  وعاداتها  ا بعيدا  من  اقذ .شب  رسول  اهللا  محفوظا  من  اهللا  تعالی  )٢
.  وأشدهم  حياءا ،  وأصدقهم  حدثيا.  حسنهم  خلقاأفکان  افضل  قومه  مروءة  و

حتی  ما  أسموہ  فی  قومه  اّال  .  وأعظمهم  أمانۃ ،  وأبعدهم  من  الفحش  والبذاءة
 ،  مکرما  األمين  ،  وکان  واصال  للرحم  حامال  لما  يتقل  کواهل  الناس 

  .للضيف  ،  عونا  علی البر  والتقوی  وکان  باکل  من  نتيجۃ  عمله  وتفيع  بالقوت

  و أ        

خفتت  االصوات  و  والعلم  اطالت  الفتدة  وسا  دالظالم  فی  العالم  وغاب  النو  )٣
ون  فی  عصورهم بالتوحيد  النقی  والدين  الخالص  لنبياء  والمرسالتی  رفعها  األ

فی  صيحات  الجهل  والضاللۃ  التی  صاح  بها  المحترفون  والد  جالون  
ح  التی  أوقدها  أنبياء  اهللا  ورسله  وخلفاؤهم  من  العواصف  بيوانطفات  المصا

  .التی  هبت  حينا  بعد حين

P.T.O.  
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  وبلغت  بهم  القساوة  والحميۃ  أخالق  العرب  قأولعوا  بالخمر  والقمارساءت    )٤

. هم  الغارة  وقطع  الطريق  علی  القوافلقي  وشاعت  .المزعومۃ  الی  وأدالبنات

منهم  من  .  وسقطت  منزلۃ  المرأة ،  فکانت  تورت  کمايورت  المتاع  أوالدابۃ

    وأغرموا  بالحرب.شيۃ  االنفاق  وخوف  الفقرو  االمالقخکان  يقتل  أوالدہ  

وهانت  عليهم  إاقۃ  الدماء  فتشيرها  حادثۃ  تافهۃ  وتدوم  الحرب  أربعين  سنۃ  

 .لوف  من  الناسويقتل  فيها  أ

  

20 II.    Write the summary of any one of the following :    

  لمؤمناالحکمۃ  ضالۃ   )١

  روح  المساواة  بين  المسلمين  )٢

  .تال  والشهادةأم  تحرض  ابنا  علی  الق   )٣

III.   a) Write the meaning of the following words :    20 

.خشب ،          عشب ،             زرع ،                مصباح ،           قلنسوة  

b) Write the plurals of the following words. 

  يّص         تلميذة ،               مؤمنۃ ،          ضيف ،              نجم ،  

c) Define   اقسام  الجمع with examples. 

d) Define الموصوف  والصفۃ with examples. 
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e) Add suitable adjective in the following sentences : 

  _________الندهبوا  فی  الليل   )١

  ___________اکل  الضيف  الطعام ي  )٢

   __________ککان  فی  المدينۃ   مل   )٣

  ____________فی  المدينۃ  سوق    )٤

 

IV.   Translate any two of the following paragraph in English : (2x5=10) 

.  يعبد ونها  ويبنون  لها  هياکل  ومعابد.  اّما  المجوس  فقد عکفو علی  عبادة  النار )١

  أحرارا  يسيرون  علی  هواهم  وما  تملی  عليهم  ابد فکانوأتا  خارج  المعا

لفوسهم  وٲصبح  المجوس  ال  فرق  بينهم  و  بين  من  الدين  لهم  وال  خالق  فی  

  .عمال  واألخالق الا

خير  بوشيۃ  سخيفۃ  اليوجد  لها  نظير  اال  امّا  العرب  فقد  ابتلوا  فی  العصر  األ  )٢

وتر  قوا  فی  الشرک  فاتخدوا  من  دون  اهللا  ألهۃ  .  هميۃ  الوثنيۃفی  الهند  البر

کان  لکل  بيت  وة  األصنام  بابشع  أشکالها  دوانغمست  األمۃ  فی  الوثنيۃ  وعبا

ی  بناہ  ابراهيم  لعبادة  اهللا  ذضم  خصوصی  وکان  فی  جوف  الکعيۃ  البيت  ال

 .ئۃ  وسلون  ضما  ماث  وفی  فنائها  ثال.تعالی  وحدہ
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أسم  أبوبکر  بن  أبی  قحافۃ  وکانت  منزلۃ  فی  قريش  لعقله  دهروء  ته     )٣

اسيالمه  وقد  کان  رجال  محببا  سهال  عالما  بأنساب  قريش   هرظواعتداله  وأ

 الی  السالم  من  دعو اهللا يوبأخبارها  ،  وکان  تاجرا  ذاخلق  ومعروف  فجعل  

ومه  ممن  يغشاہ  و  يجلس  اليه وا أسلم  بدعوته  أشراف  من  وثق  به  من  ق

  .  قريش  لهم  مکانۃ  ومنزلۃ

  

V.  a) Define الحروف  الجازمۃ with examples.              (2x5=10) 

b) Define  فعال  النافصۃاأل  with examples. 

 

VI.   a) Define فعالقسام  األأ  with examples.              (2x5=10) 

b) Define المضاف  والمضاف  اليه with examples. 

 

________________  


