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MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY 
(A Central University Established by an Act of Parliament in 1998) 

Gachibowli Hyderabad (T.S) 500 032, Ph: 040 – 23007612, 13, 14, and 15 

 (Accredited “A” Grade by NAAC)  

MA Arabic  0202-02  

Grammar-2           Semester II 

Paper Code: MAAR203CCT             Assignment - I 

 

حؽخمل َزٍ الىسكت على ثالثت أجضاء: الجضء ألاول، والجضء الثاوي، والجضء الثالث. وعلى العالب أن 

 ًجيب مً ألاجضاء كلها.

ت واإلاعلىب إجابتها كلها ولكل ظؤال  -1  (5x2=10)                        سكمان.ٌؽخمل الجضء ألاول على خمعت أظئلت إجباٍس

 (2x5=10)      .ًحخىي الجضء الثاوي على أسبعت أظئلت واإلاعلىب إجابت أي مً ؤلاثىين منها ولكل ظؤال خمعت أسكام -2

 (1x10=10)                      ثالثت  أظئلت  واإلاعلىب إجابت ظؤال واحذ منها وله عؽشة أسكام. مًًخكىن الجضء الثالث  -3

 

 (5x2=10)  الجزء ألاول 

 

 :موضوعيةأسئلة  -2

 :"اإلافعىل له"ما هي وظيفت  -1

(a )ًؤكذ معنى الفعل   (b) ًبين هىعيت الفعل  

(c) ًحكي حال الفاعل  (d) ًبين علت الفعل 

 إلى أي هىع مً الظشف جيخمي أظماء الجهاث: -2

(a )ظشف الضمان املخخص   (b )ظشف اإلاكان اإلابهم  

(c )ظشف الضمان اإلابهم   (d) ظشف اإلاكان املخخص 

 إلى: -3
ً
 هظشا

ً
 ٌعّمى الجمع ظاإلاا

(a ) ٍمفشدجشجيب حشوف  (b )فشدظالمت الحشكاث في حشوف اإلا  
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(c ) مفشدٍظالمت بىاء  (d ) حشكخهظالمت حشفه ألاخير و 

يب" غير مىصشف ألنها جمعذ  -4  فيها"ٍص

(a )الحشوف ألاسبعت  (b ) وأسبعت أحشفالعجمت  

(c )الخأهيث والعلميت  (d )الىصن والخأهيث 

 سجع اللائذ مىصىًسا، َزا مثال الحال التي جبين َيئت ......  -5

(aالفاعل )  (b اإلافعىل ) (cاظم الظشف  )  (dوالجملت الفعليت ) 

 

 (2x5=10) الجزء الثاني

 قصيرةإلاجابة الأسئلة  -0

 .عّشف الحال اصعالحا  -1

 اإلاعدثنى واإلاعدثنى مىه.عّشف  -2

 .اركش حكم اإلاىادي اإلافشد  -3

 ضع الخمييز في ألاماكً الخاليت. -4

 ........................ظاب اإلاكان 

 ؟.....................كم لك ًا فتى 

 .....................اؼخعل الشأط 

 .....................الأملك ؼبًرا ...  

 .....................بعخك صاًعا ...  

 

 (1x10=10)  الجزء الثالث

 إلاجابة الطويلة:أسئلة  -3

 ما الفشق بين "اإلافعىل له" و"اإلافعىل معه"؟ اكخبه مع ألامثلت.  -1

واؼشحهما  كم بالبحث عً الظشف الضماوي والظشف اإلاكاوي وما أؼبه بالظشف في الفلشة آلاجيت  -2

 ؼشحا وافيا.

، والؽمغ محشكت، راث ًىم كصذث ’’
ً
العىَق الؼتري بعض حىائجي، وكان الىكذ ظهشا

 
ً
م، فأحياها في ظل اإلاباوي، وأخشي في ظل ألاشجاس، حتى  وكىذ أجدبع الظالل خالل العٍش

. وبعذ 
ً
 حثيثا

ً
، وكذ ظشُث هصف كيلىمتر في سبع ظاعت ظيرا

ً
دخلذ العىَق، وكىذ أجصبب عشكا

 ما خشجُذ إلى الؽاسع إرا باإلاعش ًنزل ما كضيذ حاجتي مً العىق َممُذ الشجىع
َ
، فلحظت
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ا بالجى الزي اهللب بين دخىلي العىق 
ًّ
 مً الضمً ثم اهعللُذ محخظ

ً
ت ، فىكفُذ بَش

ً
َعال

  ‘‘.وخشوجي مىه

 وبين أحكامه مفصال مع ألامثلت. العالمعشف بجمع اإلاؤهث   -3
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MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY 
(A Central University Established by an Act of Parliament in 1998) 

Gachibowli Hyderabad (T.S) 500 032, Ph: 040 – 23007612, 13, 14, and 15 

 (Accredited “A” Grade by NAAC)  

MA Arabic  0202-02  

Grammar-2                Semester II 

Paper Code: MAAR203CCT             Assignment - II 

 

حؽخمل َزٍ الىسكت على ثالثت أجضاء: الجضء ألاول، والجضء الثاوي، والجضء الثالث. وعلى العالب أن 

 ًجيب مً ألاجضاء كلها.

ت واإلاعلىب إجابتها كلها ولكل ظؤال سكمان. -1  (5x2=10)                        ٌؽخمل الجضء ألاول على خمعت أظئلت إجباٍس

 (2x5=10)     ًحخىي الجضء الثاوي على أسبعت أظئلت واإلاعلىب إجابت أي مً ؤلاثىين منها ولكل ظؤال خمعت أسكام.  -2

 (1x10=10)           ًخكىن الجضء الثالث مً ثالثت  أظئلت  واإلاعلىب إجابت ظؤال واحذ منها وله عؽشة أسكام.            -3

 

 (5x2=10)  الجزء ألاول 

 

 موضوعية:أسئلة  -2

  " خمعىن باإلاائت"؟ ٌعني مارا -1

(a )5%   (b) 50%  (c )150%  (d)55% 

ّل( َزٍ ألاوصان لالظم...  -2
َ
ل، ِفْعل ِ

ّ
َعل

ُ
َل، ف

ّ
َعل

َ
 )ف

 (a)املجشد الخماس ي   (b) املجشد الشباعي   

(c)  املجشد الثالثي    (d) ليغ منها أي ش يء 

 فكشُتها" مثال لـ: -3
ُ
 "أعجبخني اللصيذة

(aالبذل اإلاعابم )    (bبذل البعض )   

(cبذل الاؼخمال )    (d ًُ  ( البذُل اإلاباً
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 مً ؼشوط الاظماء الخمعت أن جكىن: -4

(a )مفشدة ومضافت إلى غير ًاء اإلاخكلم (b )مفشدة  

(c )مضافت إلى ًاء اإلاخكلم   (d )مضافت إلى غير ًاء اإلاخكلم  

 التركيم اإلاىاظبت:"، اختر عالمت الشبيَع  أجمَل  ما"  -5

(a) ؟  (b) .   (c) ،  (d) ! 

 

 (2x5=10) الجزء الثاني

 قصيرةإلاجابة الأسئلة  -0

 ما معنى الخابع؟ وما أكعام الخىابع؟  -1

 .ما هي ألاظماء الخمعت وما إعشابها، هاكؾ اإلاىضىع ممثال -2

ً الخاليت وؼكلها ثم حذد اإلايعىب واإلايعىب إليه.اك  -3  شأ العىاٍو

 َل حان الىكذ ليمخلك الزكاء الاصعىاعي كذسة على الخخّيل؟ -أ

 جىلت مع ؤلاعالم ألاإلااوي.... ومؤظعاجه الؽعبيت اإلاؤثشة. -ب

 جكىىلىجيا الزكاء الاصعىاعي... تهذًذاث مخجذدة للصحافي الخلليذي. -جـ

 الذًىىصاس اإلاصشي عاػ في اإلاياٍ ال على اليابعت. -د

بت" ًفخخح اإلاؤجمش العالمي ألاول ل -ٌ  هىفمبر اإلالبل. 8ـ"مَى

ْد أدواث الؽشط غير الجاصمت مع ألامثلت. -4  عّذِ

 

 (1x10=10)  الجزء الثالث

 إلاجابة الطويلة:أسئلة  -3

 ما هي أدواث الؽشط الجاصمت؟ وما داللت كل منها؟ اركش مع ألامثلت.   -1

فا جامعا للحشف ووجه حعميخه مخىاوال ألاهىاع   -2  املخخلفت لحشوف مبان ومعان.كذم حعٍش

3-   . خ جعىٍس  عشف التركيم، وبين أَميخه في اللغاث، وؼيئا مً جأٍس


