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Listening Comprehensionلمسموعفھم  ا

a. You will hear an extract in standard Arabic being read out twice.

b. I will ask questions in Arabic and you are to answer in the same language ORALLY.

الشاى  شراب  منعش  عمیم  االستعمال  في  الوقت  الحاضر  ویصنع  هذا  الشراب  من  أوراق  الشاى  بوضع  
الماء  المغلّي  علیها  واصل  موطنه  بالد  الصین  فاوّل  ظهوره  كان  فیها  ثّم  أنتشرت  زراعته  إلى  خارجها  

الیابان  وفي  جهات  من  بالد  الهند  كآسام  وسیالن.  وهو  اآلن  ینبت  في  

یـا  ،  ینبت  في  االخراش  اشجارا  عالیة.  أمــّا  اآلن  وقد  عرفت  فائدته .  فبدأ  وقد  كان  في  بادئ  أمره  برّ
ة ،  ویعتنون  باشجاره  فال  یتركونها  تَ  ون  بزراعته  ویغرسونه  في  بساتین  خاصّ ـطُـول ،  بل  الناس  یهتّم

یقـّلمونها  وهي  صغیرة  لكیما  تكثر  أوراقها.  

ولنبات  الشى  زهر  أبیض،  جمیل  المنظر ،  طّیـب  الرائحة،  وفي  وسطه  خیوط  صـفـر،  أمـّا  االوراق  
ـضرّسة ،  والینقطع  نبتها  طول  السنة.  ولذلك  یعتبر  ا وال تجنى  .ارةلشاى  من  النبات  دائم  الخضفصغیرة  ُم

وتجنى  ثالث  مرات  في  السنة  حین  االوراق  من  الشجرة  اال  اذا  بلغت  الشجرة  الحول  الثالث  من  العمر ،
تكون  االوراق  طرّیة.  ومن  الجنبیة  األولى  یؤخذ  أحسن  الشاى  لونا  ورائحة  وطعما.  أمـّا  أوراق  الجنیتین  

لیلة  الخالصة  كثیرة  المرارة.  الثانیة  و الثالثة  فق

وبعد  جنى  اآلوراق  تجّفف  في  الشمس  ثم  على  النار  فتلتف  ثّم  یعّبـأ  في  علب  وتوضع  في  صنادیق  
ر  للتجارة  إلى  الخارج.كبیرة ،  فتعرض  في  األسواق  للبیع  وتصدّ 
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Listening Comprehension

فھم  المسموع:  األسئلة

مــا  فائدة  الشاى ؟-1

أین  ینبت  الشاى ؟-2

ما  لونھ ؟-3

كیف  یصنع  الشراب  منھ ؟-4

كیف  تجھّز  الشاى؟-5

ھل  تشربھ  مع  الحلیب  أو  بدونھ ؟  - 6

؟من  أین  یأتي  الشاى  إلى  األسواق-7

؟كیف  یباع- 8

جنى  أوراقھ؟كم  مرة  ت- 9

متى  تفوح  الرئحة  من  أوراقھ ؟- 10

(10 marks)
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Listening Comprehension

:  األسئلةعوفھم  المسم

a. You will hear an extract in standard Arabic being read out twice.

b. I will ask questions in Arabic and you are to answer in the same language ORALLY.

؟مــا  فائدة  الشاى-1

؟أین  ینبت  الشاى-2

؟ما  لونھ-3

؟كیف  یصنع  الشراب  منھ-4

؟كیف  تجھّز  الشاى-5

؟  ھل  تشربھ  مع  الحلیب  أو  بدونھ- 6

؟من  أین  یأتي  الشاى  إلى  األسواق-7

؟كیف  یباع- 8

نى  أوراقھ؟كم  مرة  تج- 9

؟متى  تفوح  الرئحة  من  أوراقھ- 10

(10 marks)
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Conversation محادثة 

You are asked to give a three minute talk in Arabic on ONE of the following topics:

1 - Television ـ  اإلذاعة  المرئیة      1

2 - Video ـ  الفیدیو   2

3 - Drugs ـ  المخدرات                                                                3

4 - Sports ـ  الریاضة                                                                4

5 - The Influence of the Press ـ  تأثیر  الصحافة                                                      5

6 - The Role of Women ـ  دور  المرأة                                6

7 - The Contribution of Youth to Society ع             ـ  إسھام  الشباب في  المجتم 7

(10 marks)
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Conversation محادثة 

You are asked to give a three minute talk in Arabic on ONE of the following topics:

1 - Television ـ  اإلذاعة  المرئیة                                                                  1

2 - Video ـ  الفیدیو   2

3 - Drugs ـ  المخدرات                                                                3

4 - Sports یاضة                                                               ـ  الر 4

5 - The Influence of the Press ـ  تأثیر  الصحافة                                                      5

6 - The Role of Women ـ  دور  المرأة                                6

7 - The Contribution of Youth to Society ـ  إسھام  الشباب في  المجتمع              7

(10 marks)
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1. Essay إنشاء .1
كلمة.250عبر عن  أحد  ھذه  الموضوعات  باللغة  العربیة  بما ال یقل  عن  

.:  أسبابھا  ونتائجھاةالحرب  في  سوری)   1

.    العرب  وغیر  العرب  في  الوطن  العربي)   2

ى  المالطیّة.)   3 َ القُر
.الفیسبوك)   4

.لعربيمشاكل  البیئة  في  العالم  ا)   5

(15 marks)

2. Translation ترجم  النص  اآلتي  إلى  اللغة  اإلنكلیزیة أو اللغة المالطیة .2

قھ یقوم  الراعي  من  نومھ  قبل  أن  تظھر  الشمس،   یخرج  الراعي  في  الصباح  ومعھ  غنمھ  وكلبھ  ویأخذ  طری

إلى  األرض  الطیبة  الواسعة،  وحین  تبدو  الشمس  وھي  ترتفع  في  المساء  شیئا  فشیئا،   یبدأ  نور  الصباح  

یمشي  خطوة  خطوة  إلى  الجبال  العالیة  ثم  ینزل  إلى  الطرق  والودیان  فینشر  فیھا  النور  والجمال.   والطبیعة 

نوم  بعد  لیل  طویل.تنھض  وترفع  عن  نفسھا  ثیاب  ال

لو  وتنزل فالورد  یفتح  أوراقھ  لیستقبل  الیوم  الجدید،  والطیور  تترك  بیوتھا  وتضرب  بجناحیھا  في  الھواء  فتع

فإذا  وصل  الراعي  في  حریّة  وسعادة ،  والمیاه  تخرج  من  عیون  األرض  فیشرب  منھا  كل  سكان  الطبیعة.

ي  االرض  الواسعة.  والكلب  یقف  على  استعداد  للدفاع  عنھا  فلعبغنمھ  تجري  وتقالغابة،  أطلإلى  ھذه  

ھا.  إذا  نام  الراعي  الینام  ھو،  یتبعھا  بعینیھ  ھنا  وھناك. ّ ضدّ  عدو

(10 marks)



AM 03/II.13m

Page 2 of 2

3. Translation ترجم  النص  اآلتي  إلى  اللغة  العربیة .3

I spent a few days as a guest of the Sultan of Yemen.  He treated me well and gave me a ride, and I went
on to the city of Sana’a.  It is the main city in Yemen; it is a large town with beautiful buildings built of
baked brick and plaster; it has many trees, fruits and crops, a moderate climate and good water. An odd
fact about India, Yemen and Ethiopia is that the rain falls only in high summer. During this period, it
mainly falls in the afternoon each day. Travellers hurry up around noon in order to avoid the rain. The
people of the town take refuge in their houses because the rain is extremely heavy. The city of Sana’a is
paved throughout and when the rain comes, it washes and cleans all the alleys. The Great Mosque of
Sana’a is one of the most beautiful mosques in the world. Inside is a tomb of one of the prophets. I then
travelled from Sana’a to the town of Aden, the port of Yemen on the coast of the Indian Ocean.  Aden is
surrounded by mountains and you can only enter from one side.

(10 marks)

4. Vocalization قم  بإعادة  كتابة  النص  التالي  و تشكیلھ  بالكامل .4

كثر  من  أفراد  حدثني  بعض  األصدقاء ؛  أنــھ  دخل  في  أیام  الحرب  حانوت  حالق  معروف  بالثرثرة  أ

طائفتھ ؛  لیحلق  لھ  رأسھ.  وكان  عنده  جماعة  من  زائریھ،  فأجلسھ  على  كرسي  وأمسك  بالموس،  وأنشأ  

یحلق  لھ  رأسھ  حلقا  غریبا ،  العھد  لھ  بمثلھ  من  قبل .  فكان  یحلق  بقمة ،  ویترك  إلى  جانبھا  أخرى  

ّ  من  مستطیلة  أو  مستدیرة ،  وأخرى  م ثلثة ،  أو  مربعة ،  حتى  ریع الرجل ،  وظن  أن  الحالق قد  أصابھ  مس

الجنون ،  فارتعد  بین  یدیھ  وخاف  أن  یمتد بھ  جنونھ  إلى  ماال  تحمد  عقباه .  وانعقد لسانھ ،  فما  یستطیع  أن  

رسومھ  الجغرافیة  حتى  التفت  إلى  جلسائھ  یسألھ  عن  سر  عملھ.  فما  انتھى  الحالق  من  أشكالھ  الھندسیة ،  و

وقال  لھم  ،  كأنھ  یتمم  حدیثا  سابقا  بینھ  وبینھم :  "ألجل  فض  النزاع  بیننا  قد  رسمت  لكم  خریطة  الحرب  

في  رأس  الزبون.  وھنا  أخذ  یتكلم  بحدة  وحماسة  ...  وضرب  بجمع  یدیھ  أمّ  راس  الزبون ،  فقام  ھذا

یولول  ویھرول  مكشوف  الرأس ،  یلعن  السیاسة  والسیاسیین،  والناس  أجمعین.

(5 marks)
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Answer THREE questions, ONE from EACH section. Answers to Sections A and B can be in Arabic,
English or Maltese, whereas the answer to Section C can be either in English or Maltese.

SECTION A:  HISTORY OF THE ARABS (12 marks)

1. Compare and contrast the socio-economic life in Mecca and Medina before the advent of Islam.

2. The emergence of the umma meant the emergence of a new kind of elite. Discuss the foundation of
the umma especially in Medina.

3. Identify and discuss the political and religious factions that plagued the Umayyad Caliphate.

SECTION B: HISTORY OF ARABIC LITERATURE (12 marks)

1. Compare and contrast the themes of war and peace themes as expressed by some pre-Islamic poets
in the mu’allaqat.

2. With the advent of Islam, the content and style of poetry became linked with the new Islamic state
and ideals.  Discuss.

3. The politics of state directed much of the poetry of the Umayyad period, and the caliphs encouraged
the writing of eulogies.  Discuss some of Al-Akhtal’s eulogies during the Umayyad era.
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SECTION C:  LITERATURE – Set Book (16 marks)

Translate into English or Maltese ONLY ONE of the following two passages:

a) from Malta; ‘arad Mawjiz al-Tarikh wa al-Lugħa by Ahmed Tal’at Suleyman

مــالــطا:  عرض  موجز  التاریخ  واللغة

ن آثار  المملكتین  في  مالطا  فانھ  لیس  من  السھل  التفریق  بین  مخلفات الفنیقیین  ومخلفات القرطاجیین.أما ع

ّ  اقدم  المخلفات  األثریة  التي  ال  تعود  إلى  عصور  ما قبل التاریخ  في  مالطا  ھي  القبور  المتخذة  في   إن

بأدوات  معدنیة  والتي  كانت  تضم  مخلفات  یمكن  أن  تكون  من  الكھوف  وتلك  المنحوتة  في  الصخور 

إنجازات  االنسان  في  فترة  تمتد  من  القرن  العاشر  قبل  المیالد  حتى  القرن  الثالث  بعد  المیالد.  إن  بعض 

حوتة  في  الصخور  تماثل  القبور  المتخذة  في  الكھوف  یمكن  أن  تكون  من  عمل  الفینیقیین  لكن  القبور  المن

تلك  التي  عثر  علیھا  في  شمال  أفریقیا  ونسبت  إلى  القرطاجیین.

ووجدت  في  مالطا  أیضا  مجموعة  من  النقوش  القرطاجیة  وأھمھا  النقش  المكتوب  باللغتین  الفینیقیة  والیونانیة  

.على  قاعدتین  رخامیتین

b) from Miramar by Naguib Mahfouz
میرامار

ما  اضیق  االسكندریة  في  عیني  سیارة  مجنونة.  اني  أمرق  فیھا  كالھواء  ولكنھا  انقلبت  علبة  سردین.

اللیل  یتبع  النھار  في  اصراد  غبي  ولكن  ال  شيء  یحدث  على  االطالق.  ورغم  أن  السماء  تتزین  كل یوم  

التنبؤ بحركتھ  التالیة ،  والنساء  یقبلن  في  الوان  ال  حصر  لھا ،  فال  شيء  برداء.  والطقس  كالبھلوان  الیمكن  

یحدث  على  االطالق.  الكون  في  الحقیقة  قد  مات  وما  ھذه  الحركات  اال  االنتفاضات  االخیرة  التي  تند  عن 

الجثة  قبل  السكون  األبدي.  وتذكرت  الجنفواز.

نیش  متحدیا  البحر  والشتاء  ولكن  بابھ  یقع  في   شارع  خلفي  ضیق.  لھ  مسرح  للغناء  انھ  یقوم  على  الكور

والرقص ،  وتتوسطھ  باحة  للرقص  المشترك ،  وینتشر  اللون  األحمر  الكابي  في  السقف  الجدران  المصابیح  

كأنھ  مأوى  اللجان.


