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AET0 
Asian and Middle Eastern Studies Tripos, Part IA 

 
Friday 7 June 2019  9 to 12.00 pm 
 
 
Paper MES1 
 
Elementary Arabic Language A 
 
Answer all questions. 
 
Write your number not your name on the cover sheet of each answer 
booklet.  
 
 
 
STATIONERY REQUIREMENTS 
8 page answer booklet 
Rough Work Pad 
 
 
 
SPECIAL REQUIREMENTS TO BE SUPPLIED FOR THIS EXAMINATION 
None 
 
 
You may not start to read the questions printed on the subsequent 
pages of this question paper until instructed to do so. 
 

 



1.  Translate the following passage into English: [40 marks]

arena, squareساحةmoderateمُعتَدِلtouristسُيّاح. ج سائح
artefactsتُحَف. ج تُحفةentertainmentترفيهenjoymentمُتعة
palm treesنَخيلalleywayأَزِقّة. ج زُقاق

   
مدینة مراكش إحدى المدن المغربیة القدیمة. أسسھا السلطان "یوسف بن تاشفین" في القرن الحادي عشر 

المیالدي، وُتسمى أحیانا "المدینة الحمراء" ألن معظم بیوتھا لونھا أحمر. تستقطب ھذه المدینة آالف السیاح كل 
سنة. وُتعرف بجوھا الحار في الصیف والمعتدل خالل الفصول األخرى . ومراكش مدینة ال تنام حیث یوجد 

 بھ المبیعات تتنوعفي وسطھا سوق شعبي یحضره آالف المتسوقین لیال ویسمى "جامع الفنا" وھو ساحة كبیرة 
والحفالت الفولكلوریة حتى مطلع الصباح.

 أو شراء تحف الترفيهية بسھولة في المراكز المشاركة في ھذه المدینة ویمكن وممتعة متنوعةالحیاة اللیلیة 
 . ویشعر السائح بالسعادة وھو یمشي بین أزقة الكرماء "المراكشیین" وتقاليد على عادات التعرفشرقیة أو 

مراكش الجمیلة تحت أشجار النخیل العالیة.

Extracted and adapted from https://ar.wikipedia.org/wiki/ السينما#الجزائر .

2. Read the biography of the Sufi poet Rabi'a al-'Adawiyya on page 3 and 
answer the questions below in English. [30 marks]

to take time toيَلبَث / لَبِثpoor فُقَراء. ج فقيرsectمَذاهِب. ج مَذهَب

identityهُويّةrobberلُصوص. ج لِصboatّقَوارِب. ج قارب

dirham (currency)دَراهِم. ج دِرهَم

a. By what nickname was Rabi'a known? Give the meaning in English. [1 mark]

b. Why was she famous? [2 marks]

c. Why was she named Rabi'a? [1 mark]

d. When did her father die? And her mother? [2 marks]

e.i. What position did Rabi'a consequently find herself in? Give as much detail
as you can from the third paragraph. [5 marks]
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e.ii. From whom do we know this? [1 mark]

f. Why did Rabi'a leave home? [1 mark]

g. What happened to her after she left home? [4 marks]

h. In what was she depicted as living a life of 'wine and lust' before she turned
to worshipping God? [1 mark]

i. What other picture is painted of her early life? [3 marks]

j. What was her message to humanity? [2 marks]

k. Pick out three passive verbs in the first two paragraphs. [1.5 marks]

l. Write out the overlined clauses with full internal and final vowelling. [5.5
marks]

ـبعرا ـلعاةـ ـتعتـناـكو)م۷۹٦/ــه۱۸۰-م۷۱۷/ــه۱۰۰(ةـيدوـ ـلخاأمــبرفـ ـمسلمدةـباـع،رـيــ ـ ـ ـيخيارـتةـ ـ دىـحوإةـ

. اإلسالمي التصوف مذاهب أحد مؤسسة وتعتبر اإلسالمي، التصوف عالم في المشهورة الشخصيات

ـبعرايـه ـبنةـ ـسمإتـ ـعياـ ـلعالـ ـيندـميـفدتـلوودوي،ـ ـلبصاةـ ـ ـلمانـمورة،ـ ـنهأحـجرـ /ــه۱۰۰(امـعيـلواـحدتـلواـ
".الرابعة "البنت فهي رابعة تسميتها سبب يفسر وهذا الرابعة ابنته وهي فقير، عابد أب من ،)م۷۱۷

ـعنـاهدـلوايـفوـتدـقو ـطفلتـنـاكـامدـ ـ ـعمةـ ـلعانـملـقأَـاهرـ ـتلبمـلورةـشاـ ـ ـلتجك،ـلذـكتـتـامأناألمثـ ـ ـبعرادـ ـتهواـخوأةـ اـ

ـنفسهأ ـ ـ نَّـ ـيسلـئاـعدونـبُ ـعلنـهدـعاـ ـلفاىـ ـلجوارـقَـ ـيتأندون،َوعـ ـسبأنـماـهداـلواركـ ـلعياابـ ـ ـلهشـ نَّـ ـغيُ اربـقرـ

.عَطّار الدين فريد الصوفي المؤرخ ذكر كما البصرة أنهار أحد في معدودة بدراهم الناس ينقل

ـبعراتـناـك ـتخةـ ـلتعمرجـ ـ ـ ـمكلـ ـبيهأانـ ـ ـبعو،اـ ـيهدـلوااةـفودـ ـبعراتـكرـتاـ ـتهواـخأعـمةـ ـلبيااـ ـ ـبعتـ ـلبصالـخدأندـ ـ رةـ

ـلما ـلمجواَرَضـ ـ ـلظاتـقرـفمـثـةعاـ ـبينهروفـ ـ ـ ـبيواـ ـتهواـخأنـ ـصبحأكـلذـبوا،ـ ـ ـبعراتـ ـحيوةـ ـفخطفهدةـ ـ ـ ـ ـللصادـحأاـ ـ وصـ

.عتيق آل اسمها البصرة في مهمة عائلة من التجار ألحد دراهم بستة وباعها

ـختلا ـ ـلكثيافـ ـ ـ ـتصيـفرونـ ـحيرـيوـ ـشخصيواةـ ـ ـ ـلعاةـ ـبعرادةـباـ ـلعاةـ ـفقةـيدوـ ـتهورـصدـ ـلسينمااـ ـ ـ ـ ـفيليـفاـ ـ ـسينممـ ـ ـ يـئاـ

ـمص ـلجايـفريـ ـحينـماألولزءـ ـتهاـ ـكبناـ ـ ـتعيتـ ـ ـحيشـ ـلخااةـ ـلشوارـمَـ ـقبَواتـهَّـ ـتتجأنلـ ـ ـعبىـلإهـ ـللاادةـ ـحييـفه،ـ نـ

ـيق ـلبعاولـ ـ ـغيورةـصذهـهإنضـ ـصحيحرـ ـ ـ ـبعراـلةـ ـحيةـيداـبيـفةـ ـتهاـ ـفقا،ـ ـنشدـ ـئلاـعيـفأتـ ـميالـسإةـ ـحفظوةـ ـ تـ

.بشدة الزواج رفضت أنها كما الصالة، على وحافظت وتدارسته الحديث وقرأت الكريم القرآن

.الله وهو أوالً أحبنا من نحب أن: كانت إنسان لكل رابعة رسالة

https://ar.wikipedia.org/wikiرابعة_العدویة/

(TURN OVER)
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3 Read the extract from the introduction to a book on page 5, and answer 

the questions about it below in English. [30 marks]

a. Who is this introduction addressed to? [1 mark]

b. What are the contents of the book? [2 marks]

c. How does the author characterise what he is trying to write? [2 marks]

d. Why does he use this style? [2 marks]

e. What has pushed him to pursue the series? [4 marks]

f. Why might the book have been expected not to succeed? [2 marks]

g. How successful was it in fact? [1 mark]

h.i. What does the author want the readers to do and how? [3 marks]

h.ii. Why does he want this? [1 mark]

i. Find the following words (in order of occurrence) in the text: [2 marks]

i) series ii) come iii) following/next iv) publishing?

j. For each of the overlined words: 

i) متفرقة (l.2) ii) يناسبهم (l.5) iii) االستفهام (l.8)

iv) المحارب (l.9) v) تسعدوني (l.13)

A) give their وَزن, using the root ل ع ف  and explaining what kind of وزن it is, eg 

' فاعل اسم /active participle Form II'. You can give the grammatical terms in Arabic 

or English or a mixture.

B) give their approximate meaning in the context. [5 marks]

k. In the following, taken from the beginning of the second paragraph, identify all

subjects and objects of verbs, and the subject and predicate of any equational

clauses. [4 marks]

مدى فيه، أكون للكتاب عربي معرض كل في رأيت أنني السِّلسِلة هذه لمتابعة دفعني ما أكثر

المجموعة شراء على حرصكم 

l. Give the vowelling and meaning of إلي (asterisked in l.7) [1 mark]

Page 4 of 5

AET0 & AET1/MES1/Elementary Arabic Language A/4/v1



to be intent on   على حِرص / يحرُص / حَرَصstyleأَساليب. ج أُسلوب 

..الصِّغار أعِزّائي۱

ـحمأ ـليكإِلـ ـ ـلكتاذاـهيـفمـ ـ ـمجمابـ ـ ـلقصانـمدةـيدـجةـعوـ ـ ـكتبتهصـ ـ ـ ـ ـمتفاتـقأويـفاـ ـ ـبعضهة،ـقرـ ـ ـ ـقصياـ ـ رـ

ـبعضهودا،ـج ـ ـ ـبياـمرـخاآلاـ ـمتنـ ـتكأنتـصرـحدـقول،ـيوـطوطـسوـ ـلقصاونـ ـ ـبمجمصـ ـ ـ ـعهوـ ـضحوااـ ةـ

ـلمعا ـ ـلكلموايـناـ ـ ـ ـتحمات،ـ ـ ـسلأـبـافداـهألـ ـبسيوبـ ـ ـفقط،ـ ـبعتـيرأدـ ـمجمرضـعدـ ـ ـلقصاذهـهنـمةـعوـ ـ ـعلصـ ىـ

 أَطفال

.ويسعدهم هميناسب األُسلوب هذا أن مختلفة، بأعمار٥

ـكثوأ ـفعندـامرـ ـ ـلمتيـ ـ ـبعاـ ـلساذهـهةـ ـلسِّـ ـننأةـلِـ ـمعلـكيـفتـيرأيـ ـللكتيـبرـعرضـ ـ ـ ـفيونـكأابـ ـصكرـحدىـمه،ـ مـ

ـعل ـلمجماراءـشىـ ـ ـ ـلصغايـئاـقدـصأيـلإ*يـتأـيوة،ـعوـ ـ ـلسنايـفارـ ـ تاةـ ـل ياـ ـل ـيسةـ ـننوـلأـ ـلمجمانـعيـ ـ ـ ةـعوـ

.وجوههم على االستفهامو التساؤل أرى بعد تظهر لم المجموعة كانت فإذا. الجديدة

الرقي دار «حرص مع وخاصة واإلصرار للمتابعة دفعني الذي السبب هو هذا
 المحارب وصاحبه ،»1

ـستاأل۱۰ ـلجادارـصإـبرـماـغذيـلا.س.أاذـ ـلمجماذهـهنـماألولزءـ ـ ـ ـعتقاالألنة،ـعوـ ـ ـلساادـ ـلطفاأندـئاـ ـ اللـ

ـيح ـيشتأنبـ ـ ـلكتاريـ ـ ـلتابـ ـتحماليـ ـ ـكثيوراـصواـنواـلألـ ـ ـفجرة،ـ ـلنتيجااءتـ ـ ـ ـ ـعكةـ ـقعوـتاـمسـ ـكثيهـ ـ رون،ـ

.لألطفال مبيعا الكتب أكثر من الكتاب هذا أن المفاجأة وكانت

ـتسعأنوـجوأر ـ ـئكآراـبيـندوـ ـيمكنكومـ ـ ـ ـ ـقعوـميـفيـتارـيزمـ ـلكتاإليـ ـ كاـسرالـسوإري،ـنروـ ل ـئ ـ باـبمـ ـل دـيرـ

..وأفكر .. وأقرأ .. أكتب كيف منكم أتعلم  ألنني.. اإللكتروني

1. This is the name of the publishing house.

Al-Bakri, T.A. Khamsīn qiṣṣa qaṣīra li-l-'aṭfāl: al-majmūʿa al-rābiʿa, (Beirut: Dār

al-Ruqiyy, 2008), pp.6 - 8, slightly adapted.

END OF PAPER
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