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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 5th Semester Examination, 2020, held in 2021 

ARBADSE02T-ARABIC (DSE1/2) 

TRANSLATION, TERMINOLOGY, VOCABULARY AND ESSAY WRITING 

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. 

 
 

:يةاإل نجليز للغةالی ا ليةالتا من واحد عن أي ترجم 10 .1

عن  جعةٔانت را )د(يل ئالکهرباء ض ح ضوء مصبا) ب(مفتوح  بيةالعر للغةقسم ا) أ ( 
 لقلعةا) ط( لمحطةموقف الباص خلف ا) ص(عند المطارالدولي فندق ) س( آليتك

 سةالمدر لةت زينب بذ لبس) ف(في مدرستي مباراة ) ع(الحمراء ٔامام المسجد الجامع 
۔ميةدرست في مدارس حکو) ل(عديدة في البالد  بيةتصدرجرائد عر) ك(

(a) 

 OR  

في  ضعةمتوا سطةالرئيش الحادي عشر للھند إي في جي عبد الکالم ولد في ٔا سرة متو 
تاميل نادو بجنوب الھند وعمل في صباه کبائع الصحف  يةبلدة راميسوارام التي تقع بوال 

وعمل في . الطيران من معھد مدارس التقني سةو حصل علی شھادة ھند  سةل دراوواص
وتو . م 2002عام  يةالھند يةحتی ٔاصبح رئيش الجمھور يةالھند  يةئالبحوث الفضا منظمة

.ميجا ليا يةم في مستشفی بوال 2015في ھذا العالم الکبير عام 

(b) 

  

:بيةالعر غةللالی ا لية التا عن ٔاي واحد منترجم  10 2.

 (i) The Indian steel is famous. (ii) That young man is an engineer.  

(iii) This is a political party. (iv) The river of Nile is long. (v) The teacher is in 
the examination hall. (vi) There is a duck in the water. (vii) The boy is standing 
on the roof. (viii) The woman is sitting in front of the mirror. (ix) I hunted 
sparrows with my rifle. (x) My brother went to England for study. 

(a) 

 OR  

 Ali bin Hussain Al Masudi was born and brought up in Bagdad. He settled 
down for some time at Istakhar. He was very much interested in gaining 
knowledge. So he left Bagdad when he was still young and visited Armenia, 
India, Zanzibar etc. In his last days he chiefly stayed in Syria and Egypt. His 
Famous book is Murujuz Zahab. 

(b) 
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:يةترجم ٔاي عشرة ممايلي اإل نجليز 10= 1×10 3.

۔  انتخاب ۔   يةتنفيذ لجنة۔  محلية سلطةإدارة ۔ الوزارة ۔ مؤتمردبلوماسي ۔ اجتماع عام ۔  
التعبير ۔  حقوق اإلنسان ۔ وزير اال  ية۔ معاھدةالسالم ۔ تقرير سنوي ۔ حر ياتفاق تجا ر

.۔ أال مم المتحدة  بيةالعر معةالجا ۔  مصدررسمي ۔ السفارة ۔ ضيةقلقتصاد ۔  ازدھار ۔ ا

 

  

:في الجمل خمسةاستخدم ٔاي  10 = 5×2 .4

۔  منية۔ إجرءات ٔا ية۔ إجازة ۔ جمھور يمة۔ آثار قد يمةسعر الضرائب ۔ اتصال ۔ ھز 
التعبير ۔ المميزات ۔ تخطيط اقتصادي ۔ استمارة طلب۔ ية۔ حر  سلطة محليةاحتجاج ۔ 

 

  

 
:لية اي موضوع من التا حول بيةبالعر لةاکتب مقا   10= 1×10 5.

الشعراالعربي في العصر الجا ھلي   (أ )

األ دب العربي في القرن التا سع عشر نهضة   (ب)

.العلم في االسالم هميةأ    (ج)

  

 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / 
Whatsapp to their own respective colleges on the same day / date of examination within 
1 hour after end of exam. University / College authorities will not be held responsible 
for wrong submission (at in proper address). Students are strongly advised not to 
submit multiple copies of the same answer script. 
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