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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. Honours Part-III Examination, 2020

ARABIC
PAPER-ARBA-VII
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates should answer in their own words and adhere to the word limit as practicable.

GROUP- A

أجة عي أي ﺧهعح هي األ ﺳﺳﻠﺔ الرالﻳح:

1.

1×5 = 5

) (iهي اشاس لحفش الخٌذق؟
هعٌی الھجشج؟
) (iiها
ٰ
) (iiiهي ھو عثذ الوطلة؟
) (ivهارا ذعشف عي تید اﻠﺣﻛﻣﺔ؟
) (vهي لمة تغیّذ الشھذاء؟
) (viهری فرح الوغلووى ﻣﻛﺔ الوکشﻣﺔ؟
) (viiهي ھو عوش تي الخطاب؟
) (viiiهي اشظ الذوﻠﺔ اال هوﯾﺔ؟
.2

10×2 = 20

علح الرا لﻳح:
أجة عي أأّ اثٌیي هي األ ٴ
) (iاکرة هما لح حول غضوج الخٌذق۔
) (iiهارا ذعشف عي ﺣﺟﺔ الوداع؟ اکرة تالرفا صیل۔
) (iiiالك الضؤ علی غضوج تذس۔
) (ivاکرة هماﻠﺔ و جیضج حول اﻠﻧﻫﺿﺔ اﻠﻌﻠﻣﯾﺔ فی العصش العثاعی۔
) (vهي ھو حجاج تي ﻳوعف؟ ًالش ﺧذ هاﺗﻪ فی ذو عیع الذوﻠﺔ األ هو ﯾﺔ۔
) (viاکرة هال ﺣﻆﺔ عي ﺧال ﻓﺔ عوش تي عثذ العضﻳض۔
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GROUP-B
.3

ذشجن ﺧوظ کلواخ هي الرا ﻠﯾﺔ إلی اإل ًجلﻳص ﻳح:

1×5 = 5

اﻠﻣﺣﻛﻣﺔ العلیا ۔ صﻳاسج ۔ عفیش الھٌذ ۔ وصﻳشاإل لرصاد ۔ المائذ الغاتك ۔ اﻠﻗﺿﯾﺔ ۔
عال ﻗﺔ دو ﻠﯾﺔ ۔ الحکوﻣﺔ ۔
.4

اعرخذم ﺧهظ کلواخ هي الرا ﻠﯾﺔ فی جول هفیذج:

2×5 = 10

الوصاسج ۔ اجرواع عام ۔ ﺳﻠﻃﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ۔ ﻠﺟﻧﺔ ذٌفیز ﻳح ۔ هعاھذج ۔ دوﻠﺔ اشرشاﻛﯾﺔ ۔
ذمشﻳش عٌوأ ۔ الحکوﻣﺔ ۔
OR
.5

أجة عي أأّ اثٌیي هي الرا لﻳح:

5×2 = 10

)أ( عشف اإل عرعاسج تاال ﻣﺛﻠﺔ۔
)ب( عشف اﻠﺗﺷﺒﯾﺔ و تیي اسکاًھا۔
)ج( هارا ذعشف عي الجٌاط؟
)د( تیي ألغام الوجاص هع اال ﻣﺛﻠﺔ۔
)ھ( عشف الفصا ﺣﺔ والثال ﻏﺔ هع تیاى الغاهھوا۔
)و( ًالش اإل ﻳجاص والوغاواج واإل طٌاب۔
.6

اجة عي اأ اثٌیي هي الرا لﻳح:

5×2 = 10

) (iهارا ذعشف عي علن العشض؟ ًالش۔
) (iiهاھی الثحوس؟ اکرة جویع الثحوس۔
) (iiiعشف الغثة والوذذ والفا صلح تاأل هثلح۔
) (ivھاخ تالرمطیع ألأّ تید هي األ تیاخ هي ﺣﻓظﻚ۔
OR
.7

اجة عي أأّ واحذ هي الرا لﻳح:

10×1 = 10

) (iها ھی اﻠﻠﻐﺔ الغا ﻣﯾﺔ؟ ًالش تالرفاصیل۔
) (iiهارا ذعشف عي اﻠﻠﻐﺔ العثشاﻧﯾﺔ؟ ًالش۔
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