
 
 

 

Directorate of Distance Education 

B.A   2019-20 

Paper: Text and composition-1                                 Semester: III 

Paper Code: BAAR301CCT                     Assignment: I 

ْالجعء الثا ْالجعء الثاوي،   ، ٓضكت على زالزت أحعاء: الجعء ألاٌْ ْعلى الٌالب أن حـخمل َصٍ ال لث. 

 ًجُب مً ألاحعاء ولِا.

ْليل ػؤاٌ ضكمان. -1 ْاإلاٌلٓب إحابتها ولِا  ت   (5x2=10)          ٌـخمل الجعء ألاٌْ على دمؼت أػئلت إحباٍض

ْليل ػؤاٌ دمؼت أضكام. -2 ْاإلاٌلٓب إحابت أي مً ؤلازىين منها   (2x5=10)ًحخٓي الجعء الثاوي على أضبعت أػئلت 

ْلّ عـطة أضكام.      مً ًخيٓن الجعء الثالث -3 ْاحس منها  ْاإلاٌلٓب إحابت ػؤاٌ   (1x10=10)      زالزت  أػئلت  

 

 (5x2=10)  الجزء ألاول 

 أسئلة موضوعية -1

 الخمؼت.................... لِؽ مً ألاػماء  -1

a-    أب - bأخ  - c فم  - dعم 

 ًلسم الفعل اإلااض ي معنى اإلاؼخلبل إشا وان ................. -2

a-  جيللتر - bللسعاء - cلإلؿفاق - dللخمني 

 ما حىم اإلاىازٔ اإلاعطف بالالم؟ -3

a- ّإزداٌ "أيها" كبل   - bحصف الم الخعٍطف  

 - cإبلاء الم الخعٍطف   d-ّإزداٌ الِمعة كبل 

ِليُر ﴿ -4
َ ْ
َؽ اإلا

ْ
ِبئ َْ َم ۖ  ىَّ َِ اُب َح

َ
ِهْم َعص ْا ِبَطّبِ ُط

َ
ف
َ
ًَ ه ِصً

َّ
ِلل  ﴾(6اإلالً:)َْ

- aحِىم - b عصاب - cاإلالير d-بئؽ 

 سا...حمُع اليلماث آلاجُت هىطة ما ع -5

-a حلان -b صحُفت -cٌٓا  ػمطكىسd-  ح



 
 

****** 

 (2x5=10) الجزء الثاني

 أسئلة ذات أجوبة قصيرة -2

ْظان الخلؼير؟ -1  ما هي أ

ت أْ ألاضزًت. -2 ٓاض آلاحي إلى اللؼت ؤلاهيليًز  جطحم الح

ْح عسزَم بين أضبعمائت ْدمؼين : اإلاسًط  ًسضغ في معُسها زاضػٓن مً معظم بالز العالم. ًترا

َْصٍ ْدم ْهي َسًت لً.  ْمسة السضاػت فُّ ػيخان. َصٍ وسخت مً الـمىاهج،  ؼمائت. 

 بعى  هخبىا.

 أًً ًمىىني ؿطاء َصٍ الىخب؟ : مُسي

ٓة. : اإلاسًط: ن السع  َصٍ الىخب ال جباع. ًمىىً الحلٌٓ علُُا مجاها مً مطهع ؿْؤ

ٓة( ٍْلب لُما اللُ  )ًسدل ػاق 

اضة معُسها. َصٍ  : مُسي ٓان الـمعُس.أزعٓن لٍع ْفُُا عى  بٌاكخـي، 

ض معُسهم إن   : اإلاسًط ْأْظ ٓض مؤجمط في باهؼخان بعس أؿُط. ػأهخُع َصٍ الفطكت  أها مسعٓ لحو

 ؿاءهللا.

ٓة ًا ؿُر؟ : الؼاقي سا مً اللُ  أ أكب لً مٍع

 ال، ْؿىطا... أػخأشهً آلان ًا فوُلت الـُر. حعان هللا ديرا. : مُسي

ْضحمت هللا بطواجّ. إلى الللاء. : اإلاسًط ْالؼالم علُىم  ْالترحاٌ.   صحبخً الؼالمت في الحل 

ٓع الـمؽ؟ -3 ٓض الياجب مىظط ًل  هُف ك

ْاإلايان. -4  اشهط دمؽ حمل حـخمل على اػمي العمان 

**** 

 (1x10=10)  الجزء الثالث

 أسئلة ذات أجوبة طويلة -3

ْالحالت ؤلاعطابُت؟ اؿطح بال   -1  مثلت.ما الفطق بين عالماث ؤلاعطاب 

ْاشهط أحيامّ مفلال.  -2  عطف بىائب الفاعل 

 اكطأ الىم آلاحي، زم أحب: -3

ت، فمنهم مً  ٍْت أْ هلف حوٍط ت هبيرة، ٌعِف أَلِا بس "واهذ الطكت بلسة كؼيرة، أْ كٍط

ْوان الفالح ًجطف التربت بالـمجطفت،  ْمنهم مً ٌعمل بعضاعت ألاضن،  ٌعمل بطعي ألاػىام، 



 
 

ْوان ًسضغ ػىابل ٍْحطثها بالـمحطار،  ْإشا ما جثلمذ ػىت الـمحطار وان ًبرزَا بالـمبرز، 

ٓم فلس حل الجطاض محل الـمحطار، ْحلذ  ٓضج بعس حلازَا بالـمىجل، أما الُ اللمح بالى

ٓضج." ْالى ْالسضاػت محل الـمىجل   الحلازة 

 ألاػئلت:

  ٓ ْماشا حل محلِا الُ  م؟ما أؿِط آلاالث التي وان ٌؼخذسمِا الفالح كسًما، 

 .ْاملجطفت ْاإلاىجل، ْالحلازة،   اهخب معنى اليلماث: السضاػت، 

 بأي آلت وان الفالح ًجطف التربت؟  

 

****** 

  



 
 

 

Directorate of Distance Education 

B.A   2019-20 

Paper: Text and composition-1                                Semester: III 

Paper Code: BAAR301CCT           Assignment: II 

ْعلى الٌالب أن  ْالجعء الثالث.  ْالجعء الثاوي،   ، ٓضكت على زالزت أحعاء: الجعء ألاٌْ حـخمل َصٍ ال

 ًجُب مً ألاحعاء ولِا.

ْليل ػؤاٌ ضكمان.   -1 ْاإلاٌلٓب إحابتها ولِا  ت   (5x2=10)        ٌـخمل الجعء ألاٌْ على دمؼت أػئلت إحباٍض

ْليل ػؤاٌ دمؼت أضكام.ًحخٓي الجعء الثاوي على أض  -2 ْاإلاٌلٓب إحابت أي مً ؤلازىين منها   (2x5=10)بعت أػئلت 

ْلّ عـطة أضكام.            -3 ْاحس منها  ْاإلاٌلٓب إحابت ػؤاٌ   (1x10=10)ًخيٓن الجعء الثالث مً زالزت  أػئلت  

 

 (5x2=10)  الجزء ألاول 

 أسئلة موضوعية -1

 هلف على حسضان اإلاسجس في السضغ؟ ما الصي -1

a-  حازًثألا   - bاض  ( ول ما شهطd  آلاًاث اللطآهُت( c ألاَظ

 متى ًلاٌ مع الؼالمت؟ -2

(a عىس اإلاؼازضة )  (bٌعىس الاػخلبا ) (cعىس الفطح )  (d عىس الحعن ) 

 ال ًخعسٔ الفعل إلى أهثر مً .......................................  -3

- aْاحس  ٌٓ ٓلين  b -   مفع  زالزت مفاعل-d  أضبعت مفاعلc - مفع

ال مٌللا لخأهُس معنى الفعل -4   ادتر الجملت التي جخومً مفع

 (a) فاٌ حعلُما   هجح الٌفل في الامخحان (b)   حعلم ألاػاجصة ألًا

(c) عا َْم زماهين حلسة (d)   أول الٌفل أهال ػَط  فاحلس

ٓاْ في الجملت الؼابلت؟ -5 ٓع ال ٓكفً ْحلٓق اإلاطأة". ما ه  "ػطوي م

a- ًفتْاْ العا  b- ٌْاْ الحا c- ٓاْ الاػخئىاف  ْاْ اإلاعُت -d  ال



 
 

****** 

 (2x5=10) الجزء الثاني

 أسئلة ذات أجوبة قصيرة -2

 :كل بين اإلافطز ْحمعّ -1

ٓان -أ   ؿعاع -1  أل

 فطؾ -ب    لُل -2 

ٓاج -ج   سحاب -3   أف

 كمم -ز    لٓن  -4 

 أهفؽ -ٌ    أفم -5

ٓج -6   أؿعت -ْ    ف

ٌ  -ظ    كمت -7   فلٓ

 آفاق -ح    فطاؾ -8 

 لُالي -ي    هفؽ -9 

 سحب -ي   فلل -11 

ْاػخذسمِا في الجمل اإلافُسة. -2  اهخب معاوي اليلماث الخالُت 

  العىاءج(    حبِب ب(     النهاضأ( 

   السحط ْ(   علافيرٌ(     الخعبز( 

  كفمي(    هسضح(      هُمش( 

 تػاًي( 

3-  ٓ  ٌ بّ مىاػب مع الوبٍ. ادتر اليلماث مً اللٓػين:امأل الفطاغ في الجمل آلاجُت بمفع

ٓض، الؼُاضة.( ض، الصحُفت ، السضغ، العلف  )اإلاْط

a. ًلطأ ألاب ................... في اإلاؼاء 

b. كاز الؼائم ............... بُسْء 

c. ًصاهط الخلمُص ................. بعس العلط 

d. أبلطث ................ فٓق الصجطة 

e. .....ي  ...........ًىظم الـًط

َْاث دمؼت أمثلت ليل منهما. -4 ْالعسز  ٓع  ٌٓ اإلاٌلم اإلابين للى  اؿطح اإلافع

****** 



 
 

 (1x10=10)  الجزء الثالث

 أسئلة ذات أجوبة طويلة -3

ْاإلاعخل الُاء مع ألامثلت -1  .اهخب كاعسة هُفُت كُاػت اػم الفاعل مً معخل العين 

ْما  -2 ْظان الؼماعُتما َٓ اػم آلالت؟    اؿطح بالمثلت. لّ؟ هي ألا

ت -3  :ؿيل زـم جطحم العباضة آلاجُت إلى ألاضزًت أْ ؤلاهيليًز

ْاػع ًىىفّ مً ػطبُّ، ْهطبذ علُّ  بني َصا اإلاسجس على َُئت اإلاؼاحس في آلاػخاهت في ضحاب 

ْأكُمذ على ضأػّ مئصهخان في ػاًت  ٓاهبها كباب أدٔط كؼيرة،  كبت هبيرة أحاًذ بها مً حمُع ح

ٓاحي اللاَطة. الاضجفاع ْحؼً ا  إلاىظط؛ حتى ًطاَما ؤلاوؼان مً أًت هاحُت مً ه

ٓان العاَُت  ْأػلفّ بالل ْزَىذ حسٍض  ْكس فطؿذ أضن َصا اإلاسجس الفذم بالطدام، 

َٓت بالصَب الخالم، فخألف  م، مم ْهلـذ عليها آًاث مً اللطآن الىٍط ْألاؿياٌ الجمُلت، 

ْهاًَُ بما في َصا  ْالجماٌ،  اؾ مما كاض بصلً بين العبازة  ْػالي الٍط اإلاسجس مً فادط ألازار 

ْهم ْحؼً ؤلابساع ٓمت أن جلُم في َصا اإلاسجس عسزا مً  .بّ آًت في الط ْكس اعخازث الحي

ْشهٔط مُالز دمحم علي باؿا، فُواء اإلاسجس  ْلُلت اإلاعطاج  الحفالث ولُلت الىلف مً ؿعبان 

ْجخ ْباًىا،  ٓان ظاَطا  ٓاض الىِطباء املخخلفت ألال ٓم بأه ٓاء مئصهدُّ في هبس الؼماء وأنها هج ألل أه

 ججمعذ لدـاضن الىاغ فُما َم فُّ مً ألافطاح.

**** 

 

 

 



 
 

 

Directorate of Distance Education 

B.A   2019-20 

Paper: Text and composition-1                                Semester: III 

Paper Code: BAAR301CCT          Assignment: III 

ْعلى الٌالب أن  ْالجعء الثالث.  ْالجعء الثاوي،   ، ٓضكت على زالزت أحعاء: الجعء ألاٌْ حـخمل َصٍ ال

 ًجُب مً ألاحعاء ولِا.

ْليل ػؤاٌ ضكمان.   -1 ْاإلاٌلٓب إحابتها ولِا  ت   (5x2=10)         ٌـخمل الجعء ألاٌْ على دمؼت أػئلت إحباٍض

ْليل ػؤاٌ دمؼت أضكام.ًحخٓي الجعء الثاوي على أضبعت أػ -2 ْاإلاٌلٓب إحابت أي مً ؤلازىين منها   (2x5=10)ئلت 

ْلّ عـطة أضكام.     -3 ْاحس منها  ْاإلاٌلٓب إحابت ػؤاٌ   (1x10=10)             ًخيٓن الجعء الثالث مً زالزت  أػئلت  

 

 (5x2=10)  الجزء ألاول 

 أسئلة موضوعية -1

 :ؤلابازة الجماعُت  -1

(a) genocide  (b) assassination   (c) killing (d) suicide 

ت:  -2   "ؿبان الخصاهط"، معىاَا باإلهيليًز

(a) boxer  (b) box office  (c) post office (d) post box 

 الؼٓق اإلاطهعي:  -3 

a- مطهب إهافي  b- مطهب ْكفي  c-  مطهب جام d-  مطهب إؿاضي 

 :مً باب مواضع  "جذخلف" فعل  -4 

 a- ٌافخعا b- ٌاهفعا  c-  جفعُل d- جفعلل 

س الحالي؟  -5  مً ادترع الىظام البًر

 a- ضحل فطوس ي b- ضحل أإلااوي  c- ضحل َىسي d- ضحل كُني 

******** 



 
 

 (2x5=10) الجزء الثاني

 أسئلة ذات أجوبة قصيرة -2

 :جطحم الجمل الخالُت إلى العطبُت -1

1. Perhaps the doctor gives you an injection which will cure you immediately. 

2. I want to read a French newspaper that deals with political and diplomatic issues. 

3. Successful marketing requires that messages at every contact point work together to persuade 

consumers. 

4. However Hanif’s wife in India said: “she was looking forward to her husband’s return. 

5. A member of the force was injured and stones were thrown at an ambulance. 

ت: -2  جطحم الجمل الخالُت إلى ؤلاهيليًز

I. .ْعـط زكائم  اكٌسمذ الٌائطة الثالثت في الؼاعت الثاهُت 

II. .ْبُاث  في حُبي مائت ْػبع ض

III. ْبُت في ال  حؼاب.إن ملُٓن ض

IV. .أهبر مني بؼيخين َٓ 

V. ت مً ازي ْزالزين امطأة.خجخيٓن اللجىت الاػدـاٍض   ين 

ف ميان.  -3  وٓن عـط حمل حـخمل على ظْط

ٌٓ اإلاٌلم في ألامثلت الخالُت -4  عين اإلافع

عا-أ ت ػَط ٓض الحُاة العلٍط     جخٌ

ْاحسة في الُٓم -ب ْة  ْض ألاضن زض   جس

   ضبِخً جلً التربُت الحؼىت. -ج

ض الؼُمم -ز    ط اللٌاض مْط

   أشٌع الىبأ دمؽ مطاث -ٌ

******* 

 (1x10=10)  الجزء الثالث

 أسئلة ذات أجوبة طويلة -3

ت: -1   جطحم الجمل آلاجُت إلى ؤلاهيليًز

ٓم. -أ  للي دمؼت أشخاق بما فيهم ًفل ملطعِم الُ

ْاحس في الخليُف العالمي لخيؽ الؼُسا -ب ٓظ عـط بىاث بللب الالعبت ضكم   ث.جف



 
 

ً حسًلت للماهجٓ بُعذ في ملُح آباز بأجطابطازٌف.-ج ْعـٍط ْاحسة   إن 

ٓمُٓن حـىُىِم في زماهُت عـط ًبِبا. -ز  أبسٔ اإلآظفٓن الحي

ْحؼعين.-ٌ ْحؼع مائت   ٌعمل الطحل في َصٍ الـطهت اإلاخعسزة الجيؼُاث مً عام ألف 

ٓكفِا عً الخعلُم املخخلٍ في ا-ْ ن م ْالعـْط  إلاساضغ.كطحذ البيذ الطابعت 

.-ظ ط الثالث بعس ألالف جحمل في ًيها أَمُت هبٔر  شهٔط جأػِؽ حامعت ألاَظ

 كسمذ الخلمُصة ألالف إلى ضئِؽ الجامعت.-ح

حخّ.-ي  أهمل الباحث الفلل الثاوي عـط مً أًْط

ْحؼعين مُالزًت.-ٔ ْحؼع مائت ْدمؽ  ٓجُت العاإلاُت في ػىت ألف    جم إًالق الـبىت العىىب

 جُت إلى اللؼت العطبُت:جطحم الجمل آلا -2

I will read to him folk stories until he falls asleep. 

We wait till he falls asleep or there’s a guard changed. 

The professor is not here in the class, so we ask him. 

I fear that there will be a third world war in the twenties of the twenty-first century. 

I learn modern sciences in order to serve the country. 

I shall not neglect my duty that will be delegated to me. 

I will visit you tomorrow, well then I treat you with respect. 

The student works hard to pass the annual exam with an excellent grade. 

 اهخب ملالت ْحيزة حٌٓ املحل الخجاضي في مسًيخً. -3


