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

(Freshers + Repeaters) (Semester Scheme) 

ARABIC  LANGUAGE  −  I 

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

       2)  Marks allotted are mentioned against each question. 
    

 (5x4=20)      I.   Answer any five of the following :           

a) Answer in Arabic : 

  هل  تفهم  اللسان  العربی  ؟ )١

  من  يکتب  هذا  الکتاب ؟  )٢

    أين  تذهب  ياخالد ؟الی   )٣
  تی  ترجع  من  السوق  ؟م  )٤
  ألّی  کتاب  تقرءون  ؟  ) ٥
  هل  تشربون  الشای ؟  )٦

b) Write the meaning of the following words : 

  .  تين               سمين ،              عصا ،            ناقۃ ،   ٳبلی ، 

c) Write the plurals of the following words : 

  .رجل       مسجد ،   درسۃ ، م  جامعۃ ،    کليۃ ،

d) Fill up حرف  جار in the following sentences : 

  السوق___________  خالد  يذهب  )١

  البيت___________  نام  الطفل   )٢

 اشرق__________  الشمس  تطلع    )٣

  بئدلا___________  يوسف   ٲلقو  )٤
  المنام__________  رٲی  ابراهيم    ) ٥
   .صديقی__  ________قلت   )٦
  

P.T.O. 
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e) Define   سميۃ  وفعليۃٳجملۃ with examples. 

f) Define  الموصوف  والصفۃ with examples. 

g) Add suitable adjective in the following sentences : 

 
  ___________تلک  ليلۃ  )١

  __________هذہ  ريح   )٢

 ___________تلک  عروس    )٣

  __________هذہ  صالة   )٤
  __________تلک  حرب   ) ٥
  ___________ هذہ  دار   )٦

  

  

20   II.   a)   Translate the following paragraph in English :  

  ماء  البحر  ملح )١

   لبن  البقرولحم  الشاة  طيبان  )٢

 نحن  ذاهبون  الی  الکليۃ   )٣

  المعلم  جالس  علی  الکرسی  )٤

  رٲة  المسلممالمسلم    ) ٥

  . راس  الحلمۃ  فحاقۃ  اهللا  )٦

b) Use the following words in sentences : 

.بلد ،          حکيم ،               قلب ،             نهر ،               صادق  

c) Identify   فعل  الالزم  والمتعدی with examples. 
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III.   Define الحروف  الجازمۃ  ،  الحروف  الناصبۃ  with examples.      (1x10=10) 

IV.   Write the summary of any one of the following :   (1x10=10) 

  رؤيا  ابراهيم )١

  بناء  الکعبۃ  )٢

  من  ربّی   )٣

  .نار  بارد  )٤

V. Translate of the following paragraph in English :                      20 

کان  فی  فزيۃ  رجل  مشهور  جّدا  وکان  رسم  هذا  .  قبل  ٲيام  کثيرة ، کثيرة  جّدا )١

ضام وکان  فی هذہ  القريۃ  بيت ،  بيت  کبير  . الرجل  آزر ، وکان  آزر  يبيع  ا

لناس  يسجدون  وکان  ا.  جدّا ،  وکان  فی  هذا  البيت ٲضام ، ٲضام  کثيرة  جّدا

ضام ل ضام  وکان  آزر  يسجد  لهذہ  ا ضام.  هذہ  ا   .وکان  آزر  يعبد  هذہ  ا

ضام  و  يا: کان  ابراهيم  يقول  لوالدہ   )٢ آبی  لماذا  تسجد   ياآبی  لماذا  تعبد  هذہ  ا

ضام ضام  الت. لهذہ  ا ضام  ان  هذہ  ا ل  هذہ  ا کلم  تويا آبی  لماذا  تس

ی  شيئی  تضع  لها  الطعام  والشرابو وان  هذہ  .  التسمع  التضرو  التنفع، و

کل  وال  تشرب ضام  يا  ٲبی  الت وکان  ابراهيم  . وکان  آزر  يغضب  واليفهم.  ا

ٲنا  ٲکسر  ! قال  ابراهيم  . وکان  الناس  يغيضون  وال  يفهمون. ينصح  لقومه

ضام  اذا     .ذ  يفهم  الناسذهب  الناس  وجنئاا

ضام  وقال     )٣ ٲالتکلمون  ؟ ٲال  تسمعون  ؟  هذا  : ضام لجاء  ابراهيم  الی  ا

کلون ؟ ٲال تشريون ؟ وسک! طعام  وشراب  نهاحجارة  التنطقتٲال ت ضام   . ت  ا

ضام  وما: قال  ابراهيم   طقت ، جنئذ  غضب  لمالکم  التنطقون  وسکتت  ا

ضام  وترک  ابراهيم  وٲخذ  ا س  وکسر  ا ضام  بالف س  وضرب  ابراهيم  ا لف

کبر  وعلق  الفلابراهيم  ا   .س  فی  عنقهضم  ا
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 VI.  Write the meaning of the following with reference to context :  (1x10=10)  

قالوا  بل  وجدنا  ٲياء  ناکذالک . ٲوينفعو نکم  ٲويضرون.  تدعون هل  يسمعو نکم  اذ

.رب  العالمين ٲنا  ٲعبد.  يفعلون  

VII. Fill up the blank                 (10x1=10) 

  ________هذہ  امرٲة      )١

  __________هذان  الرجالن   )٢

  __________شخاص هوالء  ا   )٣

  ___________کتاب  هذا  الولد   )٤

  ___________اسم  هذہ  البئت   )۵

    _____________تلک  المناظر )٦

  ___________وجه  هذہ  البئت  )٧

    ___________هذہ  الکمثری  )٨

  __________هاتان  اليدان   )٩

  _______________ٲهذا  ٲخوک  ٲم   )١٠

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

(Repeaters Scheme) 
ARABIC  LANGUAGE − I 

Time : 3 Hours             Max. Marks : 90 

Instructions : 1)  Answer all questions. 

       2)  Marks allotted are mentioned against each question. 
    

 (5x4=20)    I.   Answer any five of the following :           
a) Answer in Arabic : 

    يعمل  ٲبوک  فی  مضع  ٲوشرکۃ ؟هل     )١

           کيف  تتعلمون  فی  الکليۃ ؟  )٢

  ساتذہ  مشفقون ؟  هل  ا  )٣

  ٲّی  کتاب  لقرآون  فی  المبنهح  الدراسی  ؟  )٤

    فی  عطلۃ  الصيف ؟ٲين  تسافرون  )٥

 هل  تحب  ٲن  تکون  عالما  جيدا ؟  )٢

b) Write the meaning of the following words : 

  .  ضيف ،           عامل    بحر ،           مطر ،           کرة ،  

c) Write the plurals of the following words : 

  .      عابدة ،           مصباحغالم ،           عبد ،          امرٲة ،  
 

d) Fill up the الحروف  الجارة in the following sentences : 

  السماء_________ کان  ابراهيم  ينظر       )١

           الطعام__________  ان  الذباب  يجلس    )٢

  الجهل __________  ٲفضل العلم    )٣

  .تحديقۃ  الحيوانا__________  ينظر  حامد    )٤
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e) Define المضاف  والمضاف  اليه    with examples. 

f) Define المتيد والخبر  with examples. 

g) Add suitable adjective in the following sentences : 
  _____________ذهب  الولد   )١

  ____________ٲيت  رجال  ر  )٢

 ___________ليست  الثوب    )٣

  __________يکون  الناس  کا لفراش    )٤

 

(5x2=10) II.  a)  Translate any five of the following in English :    

     لم  يقتل  سعيد  احدا )١

  ٲضامالم  يعبد  ابراهيم    )٢

  التضرب  خادمک   )٣

  ال تفتح  باب  المسجد  )٤

  لن  يدخل  الجنۃ  قتات  )۵

   مع  القوم  الصالحيننطمع  ٲن  يدخلنا  ربنا  )٦

   اشزی  القلمکی  ت  الی  السوقبذه  )٧

  .ارحم  الناس  کی  برحمک  اهللا  )٨

  
b) Use the following words in sentences :    (5x1=5) 

  .کسالن ،     ذکی ،   منام ،    جدار ،    العب

c) Identify قسامهاٲالکلمۃ  و   with examples.    (5x1=5) 

III.  Define  فعل  المضارع with examples.     (1x10=10) 
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IV.   Write the summary of any one of the following :      (1x10=10) 

  ماذا  تحب  أن  تکون )١

 مسابقۃ  بين  شقيقين  )٢

 جزاء  الوالدين   )٣

  .من  يمنعک  منی   )٤

  

V.  Explain the meaning of the following couplets :         20 

  والمال  ظلی  زائل       العمرضيف  راحل )١

  والعجب  داء  قاتل    العقل  قاض  عادل  )٢

  دبخير  الحضال  األ    شرالمقال  الکذب   )٣

  وليس  قيه  طربی    الجس  ليس  مذهبی  )٤

  وان  يکن  من  ذهب    أرضا  قفصافلست    )۵

  والعيش  فيها  مطلبی    یتايغابات  ربی غ )٦

  ست  أرضی  يالکسل    طاب  سعی  ياألمل  )٧

  .أبالی  يالتعبال      غايتی  نيل  الطلب  )٨

 

VI.  Write the meaning of the following paragraph with reference 

to context :                 (1x10=10) 

  صلی  اهللا  عليه  وسلم  نصانا  ان  النبی: عن  خذيفۃ  رضی  اهللا  تعالی  عنه  قال 

هی  لهم  فی : عن  الحرير  والد  يباج  والشرب  فی  انيۃ  الذهب  الفضۃ  وقال 

. الدنيا  وهی  لکم  فی  االخرة  

________________  
 
 


