
Model Question Paper 

First Year BA / BSc Degree Examinations 

Under Private Registration 

Part II Arabic -  Paper I : COMMUNICATIVE ARABIC 

(2017 admission onwards) 

Time: 3 Hrs               Max. Marks: 100 

إفقطبتإباللغتإالعربيتإاجؤلاإ

I60))إإإإإإسبإؤلاشارةحأجبإعنإجميعإألاسئلتإإ.إ x 1 = 60 Marks

إإ

 إإإإإإإإمنإالقىسينإ الجىابإالصحيحاخترإ 

1.   ً  ) هي طبيبت / هى طبيب / أها طبيب (   ؟ ما مهىخ

 ) أخان هىدي / أخي هىدي / أختي هىدًت (  ما جيظيت أخيً ؟ .2

 ) على املىخب / عً املىخب / إلى املىخب (   أًً الللم ؟ .3

 خاب / عشسة هخب / عشس هخب () عشس ه   هم هخابا لً ؟ .4

  ) جدب  الفاههت / أخب  الفاههت / ًدب  الفاههت(   ؟  ماذا جدب   .5

 / وعم، هي مهىدض( مهىدض/ ال، هى  مهىدض) وعم، هى   هل طالم مهىدض ؟ .6

 (ليال/  ظهسا/  صباخا)   متى جدىاٌو الغداء ؟ .7

 (أها  مدزض/  بخيرأها /  أها في العشسيً)    هيف الحاٌ ؟ .8

 (زالزت طالب/  زالر طالب/  زالر طالب)    هم طالبا هىا ؟ .9

 (في طىزيا/  في الظعىدًت/  في العساق)    أًً دمشم ؟ .11

 إإإإإإإإإصلإبينإالعمىدين 

     )ب(                ( أ)

       أها في العشسيً   هل هى مهىدض ؟ .11

       أها بخير   ما عمسن ؟ .12

  ال، هى مدزض   ؟ هما مهىخ .13

 بعد الظهس    هيف خالً ؟  .14

 هى ههسبائي             ؟أًً جدزض   .15

 في اليليت  أًً ألاطخاذ صدًم ؟ .16

 أذهب إلى املسجد   متى طخصل ؟ .17

 أزيد عصير ليمىن   هم شهسا في الظىت ؟ .18

 هى في املىخبت   ماذا جلصد ؟ .19

     ازىا عشس  ماذا جفعل ًىم الجمعت ؟ .21

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإفيإجملتإكاملتإآلاجيتإأجبإعنإألاسئلت

 ماذا جدىاٌو عادة في الفطىز ؟   .21

 هم الظاعت آلان ؟     .22
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 الثالثت ؟ املعلمتهل هره هي  .23

 هل جىخب الخدزيب العاشس ؟ .24

 بىم الجسيدة ؟ .25

 هم طاعت طييخظس املظافس ؟ .26

 هم صفدت في الىخاب ؟ .27

 في أي طاعت مً فضلً ؟ .28

 متى حغادز الطائسة إلى جدة ؟ .29

 متى ًبدأ الامخدان الظىىي ؟ .31

 إلإ"إأإ"إمبخدئتإبماإفيإ"إبإ"إمعإحغييراثإالزمتأعّدإالجم 

 ) ب (     ) أ ( 

 ----------أها   - هى ًلسأ صفدخين مً الىخاب  .31

  ----------هما   - املهىدض مظافس إلى الخليج   .32

 ----------هدً   -  هي طعيدة بمعسفخً  .33

 ----------فاطمت   -   فسيد صدًم أخي .34

 ----------الد ألاو   -  الىلد ًرهب إلى مدزطخه .35

 ----------أصدكائي   -  صدًلي كادم مً وليخه .36

 ----------هً   -  أها مظافس إلى بيتي .37

 ----------هي   -  هً ًدزطً في مدزطتهً .38

 ----------هؤالء   -  هرا الطبيب طعىدي .39

 ---------- هبيلت  -  هبيل مداطب مصسي  .41

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلإلجابتإآلاجيتإسؤلاإهاثإ

 ؟ ------- ------   أزيد زماهيت أكالم.  .41

 ؟ ------- ------  أها كادم مً لىدن.   .42

 ؟ ------- ------   ال، أها هىدي.  .43

 ؟ ------- ------  .وعم، الطالب في املدزطت .44

 ؟ ------- ------   .بخير، شىسا .45

 ؟ ------- ------  .فىشي في اهخظاز صدًله .46

 ؟ ------- ------ .أزيد ملابلت مدًسي صباح الغد .47

 ؟ ------- ------  .هرا مطعم الىادي .48

 ؟ ------- ------  أذهب إلى املدزطت ول ًىم. .49

 ؟ ------- ------  أها مشغٌى غدا صباخا. .51
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 الظاعت الثالثت والىصف ( - 3.30) مثاٌ : إاقرأإالىقتإثمإاكخبهإبالحروفإكماإفيإاإلاثال 

 -----------الظاعت  -          5.15       .51

 -----------الظاعت   -  0.20      .52

  -----------الظاعت   -  2.15    .53

 -----------الظاعت   -  3.25    .54

 -----------الظاعت   -  4.55   .55

 -----------الظاعت   -  0.40   .56

 -----------الظاعت   -  12.30   .57

 -----------الظاعت   -  11.25   .58

 -----------الظاعت   -  1.10    .59

 -----------الظاعت   -  10.35      .61

 

II10))إإإإإإحسبإؤلارشاداثإخينإألاجيخينجمىعاملمنإإعشرة .إإأجبإإ x 2 = 20 Marks

     إإإإإ

  ( أاملجمىعت  )- إماذاإجقىلإفيإاإلاىاقفإآلاجيت   

 ماذا جلٌى للبائع ؟ –  أهذ جسيد جسيدة "ألاهسام"    .61

 ماذا جلٌى للمدًس ؟ -  أهذ جسيد العمل في الشسهت    .62

 ماذا جلٌى للمدزض ؟ -  جأخسث  للىصٌى في الفصل   .63

 ماذا جلٌى له ؟ -  شاهدث  صدًلً في الصباح   .64

 ماذا جلٌى للىالد ؟ -   أهذ جسيد مائت زوبيت   .65

 ؟ مماذا جلٌى له  -  ًسيد أصدكائً للظفس معً   .66

 ؟ طسجهماذا جلٌى ل  -  طائسة صدًلً طدخأخس طاعخين  .67

 ؟ لىالدجًماذا جلٌى  - ٌ إلى البيذللىصى  ، وطدخأخسأهذ في خفلت  .68

  ( باملجمىعت  )- إإإإإإإإإإإإإآلاجيتإ)ؤلاجابتإالإجقلإعنإجملخينإ(إإإإىاقفاإلاماذاإجفعلإفيإ

 صدًلً ًيخظسن. ، عىدن عمل هثير وطىف جخأخس  .69

 وأهذ جالع.، زأًذ شيخا ًلىم في الحافلت   .71

 جسيد أن جرهب إلى اليليت مبىسا.   .71

 مً الدزوض. أهذ ال جفهم دزطا    .72

 جسيد جرهسة طفس باللطاز إلى دلهي.  .73

 .فصعىدن اطتراخت ملدة طاعت وه .74

 .صدًلً ًدعىن لصيازة بيخه .75
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.III 2))  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ إإإإإإإإإإإإإمنإآلاجيتإاثنينإحاول إإإإ x 10 = 20 Marks 

 

 ا ًجسي بيىً وبين صدًلًاهخب خىاز  .76

 خىازا بين املىظف واملدًس في شسهت أعد   .77

 خب خىازا ًجسي بيىً وبين مىظف الاطخلباٌ في فىدقاه .78

 خىازا ًجسي بين الطالب وبين الىشيس  الري ًصوز وليت أعد   .79

 

 

 


