
Model Question Paper 

First Year B.Com. Degree Examination 

Under Private Registration 

Part II Arabic -  Paper I : ARABIC FOR COMMUNICATION 

(2017 admission onwards) 

Time: 3 Hrs               Max. Marks: 100 

إفقطبتإباللغتإالعربيتإاجؤلاإ

I60))إإإإإإحسبإؤلاشارةأجبإعنإجميعإألاسئلتإإ.إ x 1 = 60 Marks

إإ

 إإإإإإإإمنإالقىسينإ الجىابإالصحيحاخترإ 

 ( اطمي دمحم/  اطمه دمحم/  اطمك دمحم)    ؟ اطمكما  .1

 (مهىدضصدًلي /  مهىدضصدًله /  صدًلك مهىدض)   ؟ صدًلك مهىتما  .2

 ( املدزطتفي /  املدزطت/ عً  املدزطت إلى)    ؟ ذاخألاطأًً  .3

 (أكالم زالر/  أكالم زالزت/  لماك زالر)    لك ؟ كلماهم  .4

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

 (طبيب/ وعم، هي  طبيب/ ال، هى  طبيب) وعم، هى    ؟ طبيب دمحمهل  .6

 (ليال/  ظهسا/  صباخا)   ؟ الفطىز متى جدىاول  .7

 (أها  مدزض/  بخيرأها /  أها في العشسيً)    ؟ ما مهىخك .8

 (طالب خمظت/  طالب خمع/  طالب خمع)    هم طالبا هىا ؟ .9

 (في طىزيا/  في الظعىدًت/  في العساق)    ؟ السياضأًً  .11

 إإإإإإإإإصلإبينإالعمىدين 

     )ب(                ( أ)

       الثالزينأها في    ؟ مدزضهل هى  .11

       ، الحمد هللبخير   ما عمسن ؟ .12

  طبيبال، هى    ؟ هما مهىخ .13

 طاعخينبعد      هيف خالك ؟ .14

 معمازي هى              ؟أًً جدزض   .15

 غسفت املدًسفي    ؟ عمسأًً ألاطخاذ  .16

 املىخبتأذهب إلى   ؟ حغادز الطائسةمتى  .17

 كهىةأزيد   ؟ ألاطبىعفي  ًىماهم  .18

 هى في املىخبت   ماذا جلصد ؟ .19

     طبعت أًام  ؟ الظبذماذا جفعل ًىم  .21

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإفيإجملتإكاملتإآلاجيتإأجبإعنإألاسئلت

 ؟ ما هي هىاًخك   .21

 ؟ هم عضىا في أطسجك     .22
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 ؟ السابعت الشلتهل هره هي  .23

 هل جىخب الخدزيب العاشس ؟ .24

 ؟ الىخاببىم  .25

 هم طاعت طييخظس املظافس ؟ .26

 ؟ الحللفي  بلسةهم  .27

 في أي طاعت مً فضلك ؟ .28

 ؟ ًصل اللطازمتى  .29

 ؟ ًبدأ املؤجمسمتى  .31

 إملإ"إأإ"إمبخدئتإبماإفيإ"إبإ"إمعإحغييراثإالزمتأعّدإالج 

 ) ب (     ) أ ( 

 ----------أها   -  ًىام في غسفت أخيههى   .31

  ----------هما   -   بلدهإلى  ًرهباملظافس   .32

 ----------هدً   -  هي طعيدة بمعسفخك  .33

 ---------- طلمى  -  أبيصدًم  مصطفى .34

 ---------- الطالبىن   - ًرهب إلى مدزطخه املدزض .35

 ---------- أطاجرحي  -  بلدهكادم مً  أطخاذي .36

 ----------هً   -  الخليجأها مظافس إلى  .37

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

 ----------هؤالء   -  طعىدي الظياحيهرا  .39

 ---------- خفصت  -  مصسي  شسطي فازوق .41

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلإلجابتإآلاجيتإسؤلاإهاثإ

 ؟ ------- ------  .لىاشم البيذأشتري   .41

 ؟ ------- ------  .مظافس إلى أوزباأها    .42

 ؟ ------- ------   .أها مً هيرال وعم،  .43

 ؟ ------- ------  .في املدزطت املدزضوعم،  .44

 ؟ ------- ------   .بخير، شىسا .45

 ؟ ------- ------  .في اهخظاز صدًله طعيد .46

 ؟ ------- ------ .صباح الغد معلمكأزيد ملابلت  .47

 ؟ ------- ------  .الفىدقهرا مطعم  .48

 ؟ ------- ------  ول ًىم. الشسهتأذهب إلى  .49

 ؟ ------- ------  .ظهساأها مشغىل غدا  .51
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 الظاعت الثالثت والىصف ( - 3.30) مثال : إاقرأإالىقتإثمإاكخبهإبالحروفإكماإفيإاإلاثال 

 -----------الظاعت  -          1.35       .51

 -----------الظاعت   -  0.20      .52

  -----------الظاعت   -  3.45    .53

 -----------الظاعت   -  4.05    .54

 -----------الظاعت   -  5.55   .55

 -----------الظاعت   -  6.25   .56

 -----------الظاعت   -  10.10   .57

 -----------الظاعت   -  11.50   .58

 -----------الظاعت   -  12.15    .59

 -----------الظاعت   -  0.40      .61

 

II10))إإإإإإحسبإؤلارشاداثإخينإألاجيخينجمىعاملمنإإعشرة .إإأجبإإ x 2 = 20 Marks

     إإإإإ

  ( أاملجمىعت  )- إماذاإجقىلإفيإاإلاىاقفإآلاجيت   

 ؟ لصاخب املحلماذا جلىل  –    عصير ليمىن أهذ جسيد    .61

 ؟ لىالدنماذا جلىل  -  جدًدة الدزاطت في وليتأهذ جسيد    .62

 ماذا جلىل للمدزض ؟ -  جأخسَث للىصىل في الفصل   .63

 ماذا جلىل له ؟ -  شاهدَث صدًلك في الصباح   .64

 ماذا جلىل للىالد ؟ -   أهذ جسيد مائت زوبيت   .65

 ؟ مماذا جلىل له  -  ًسيد أصدكائك للظفس معك   .66

 ؟ طسجهماذا جلىل ل  -  طائسة صدًلك طدخأخس طاعخين  .67

 ؟ لىالدجكماذا جلىل  - ىل إلى البيذللىص ، وطدخأخسأهذ في خفلت  .68

  ( باملجمىعت  )- إإإإإإإإإإإإإآلاجيتإ)ؤلاجابتإالإجقلإعنإجملخينإ(إإإإىاقفاإلاماذاإجفعلإفيإ

 .املدزض مىك الخددر باللغت العسبيتًطلب   .69

 .جسيد حجص غسفت في فىدقأهذ    .71

 .اشتراء بعض مً الىخب الجدًدةجسيد    .71

 .  لغداء، وما عىدن طعامعلى اًلك إلى البيذ صدًدضس    .72

 .في مطعم، وليع عىدن هلىد وافيتجأول   .73

 .فصعىدن اطتراخت ملدة طاعت وه .74

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

 

 بين بائع وامسأة جسيد بعض لىاشم البيذ في الظىق  ا ًجسي اهخب خىاز  .76

 شخص وعامل في املطعمخىازا بين  أعد   .77

دهخب خىازا ًجسي بيىك وبين مىظف ا .78  في مىخب البًر

 املمثل الظيىمائي الري ًصوز املدزطتخىازا ًجسي بين الطالب وبين  أعد   .79

 

 

 


