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SUBJECT: ARABIC
PAPER NUMBER: I – Conversation
DATE: 21st March 2016
TIME: 3 minutes

Examiner’s Paper

Conversation مـحــادثــة                                                                                 

The candidate is to give a three minute talk in standard Arabic on ONE of the following topics:

1 Television / Video الفیدیواإلذاعة المرئیة/  1

2 Drugs المـخـدرات 2

3 Sports الریاضـة 3

4 The Influence of the Press تـأثـیـر الـصـحافـة 4

5 The Role of Women دور المـرأة 5

6 The Contribution of Youth to Society إسھام الشباب في المجتمع 6

(10 marks)
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ADVANCED LEVEL
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SUBJECT: ARABIC
PAPER NUMBER: I – Conversation
DATE: 21st March 2016
TIME: 3 minutes

Candidate’s Paper

Conversation مـحــادثــة                                                                                   

Give a three minute talk in standard Arabic on ONE of the following topics:

1 Television / Video / الفیدیواإلذاعة المرئیة 1

2 Drugs المـخـدرات 2

3 Sports الریاضـة 3

4 The Influence of the Press تـأثـیـر الـصـحافـة 4

5 The Role of Women دور المـرأة 5

6 The Contribution of Youth to Society إسھام الشباب في المجتمع 6

(10 marks)
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SUBJECT: ARABIC
PAPER NUMBER: I – Listening Comprehension
DATE: 21st March 2016
TIME: approx. 17 minutes

Examiner’s Paper

Listening Comprehension االسـتـمـاع
Instructions

The examiner is to read out the extract in Standard Arabic below twice.

After listening to the passage for the second time, the candidate is to answer the questions on page 2

ORALLY and in standard Arabic.

العالم مليء بألوان من العقائد. وبعض البلدان تكاد ال تعرف إال عقیدة واحدة في حین تزدحم في غیرھا عقائد 

عضھا، كبلدان بكثیرة مختلفة. ویمكن أن یُقال الشيء نفسھ عن البلدان العربیة، إذ في الوقت الذي ال یوجد في 

بلداناً كالعراق ملون فیھا من مواطني بلدان أخرى) نجد أنّ الخلیج ولیبیا، غیر الدین اإلسالمي (عدا ما یعتنقھ العا

، كما والتقّمص وقوى الطبیعة الخارقةبتناُسخ األرواحومذاھب تؤمنتوجد عقائدولبنان فیھا العدید من األدیان.

ھو شائع في بعض مناطق العالم. 

وتمّر بھا كافة األدیان، حیث یعتبر البعض لفرق بین المذاھب واألدیان؟ ھذه مشكلة مّرت ویُطرح السؤال: ما ھو ا

دین مختلف ومستقّل. ففي الیھودیة مثالً ال أتباع طائفة أو مذھب من ذلك الدین سواھم من مذھب آخر أصحاب

قامت محاكم كنیسة الكاثولیكیةیھوداً. وفي ال–الذین جاءوا من إفریقیا –ذوكس یھوَد الفالشا الیھوُد األرثیعتبر

ضد من كانت الكنیسة تضّمنت التعذیب وحتى القتل، ،أوروبا في العصور الوسطى بحملة كبیرةالتفتیش في

التكفیر ھو أحد أھّم أسباب الفُرقة بین المسلمین، وكان سبباً في قتل ا في اإلسالم فإنّ مّ أّ .تعتبرھم غیر مسیحیین

األلوف من األبریاء، في الماضي وإلى الیوم.
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؟ھل تعّددیة األدیان ظاھرة تعّم كافة البلدان. 1

؟ھل اإلیمان بتناسخ األرواح موجود في الدول العربیة. 2

أین تكمن مشكلة المذاھب واألدیان؟.3

فیما یخص قوم الفالشا اإلفریقي؟األرثذوكس ما ھي مشكلة الیھود.4

؟ما ھو سبب الفرقة بین المسلمین. 5

(10 marks)
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Candidate’s Paper

Listening Comprehension االسـتـمـاع
Instructions

An extract in Standard Arabic will be read out twice by the examiner.

After listening to the passage for the second time, you will be required to answer the following

questions orally in standard Arabic:

. ھل تعّددیة األدیان ظاھرة تعّم كافة البلدان؟1

. ھل اإلیمان بتناسخ األرواح موجود في الدول العربیة؟2

المذاھب واألدیان؟. أین تكمن مشكلة 3

. ما ھي مشكلة الیھود األرثذوكس فیما یخص قوم الفالشا اإلفریقي؟ 4

. ما ھو سبب الفرقة بین المسلمین؟5

(10 marks)
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Essay .1.إنشاء 1

كلمة250عن أحد ھذه الموضوعات باللغة العربیة بما ال یقّل عن عـبّـرْ 

ھجرة اآلسیویین واألفارقة إلى أوروبا.1

الكتاب المطبوع والكتاب الرقمي.2

أعجبنـيفیلم سینمائي . 3

الصداقة عبر الـ "فایسبوك". 4

التسامح الدیني.5

(15 marks)

2. Translate the text below into Maltese or English. النص التالي إلى المالطیة أو اإلنكلیزیة. ترجمْ 2

لذا قبل اإلسالم. الوسائل التعبیریة عند العرب، في عملیة متوارثة منذ ماعّد من أھمّ األدب یُ إّن 

بعض األدباء .كثرتھمزوا في القرن العشرین وذلك لِ من المتعذر ذكر جمیع األدباء العرب الذین تمیّ ف

الظروف ال بد أن نذكر أنّ وي عموماً ولیس في بلدانھم فحسب. اشتھروا في الوطن العرب

ق لھم شھرة كبیرة لیست بمستوى عملھم األدبي، في فتحقّ خدم البعض أحیاناً تعیة والسیاسیة االجتما

موجة الشعر إّن ف،وفي مجال الشعرأیة شھرة.زة من األعمال المتمیّ الكثیر حقّقالوقت الذي ال ی

ینحصر الحّر تزامنت مع االتجاھات العلمانیة لألحزاب السیاسیة والحكومات، في الوقت الذي یكاد

الشعر العمودي الیوم في االتجاھات اإلسالمیة والتي ھي ُمْبعـدة عن وسائل اإلعالم عموماً.  

(10 marks)
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3. Translate the following text into Arabic: النص التالي إلى اللغة العربیة. ترجمْ 3

People and ideas move, and cultures change. I realise these moments are everywhere.
One day, I’m sitting in a coffee shop in London having a cup of Italian espresso served by
an Algerian waiter, listening to the ‘Beach Boys’ playing in the background. Another day,
I’m eating in a restaurant in New Delhi that serves Lebanese food to the music of a
Filipino band, in rooms decorated with a poster for a musical concert in New Orleans.
These are ‘globalisation’ moments. We are in the middle of a worldwide change in
cultures – a transformation of entertainment, business and politics. Popular culture has
crossed borders in ways we have never seen before. According to social scientists, our
world is shrinking. In Japan, people have become fanatics of Spanish flamenco, and in
Denmark people have discovered a new interest in Italian food. Moreover, the classic
American blonde Barbie doll now comes in about 30 national varieties, including new
additions this year representing Austrian and Moroccan men and women.

(10 marks)

4. Vocalisation بإعادة كتابة النص التالي وتشكیلھ بالكاملمْ . قُ 4

على أمریكا الذریعة التي استخدمھا المحافظون 2001كانت ھجمات الحادي عشر من سبتمبر 

الُجـُدد للبدء بسیاسة جدیدة في الشرق األوسط، یزعمون فیھا نیّتھم إشاعة الدیمقراطیة عن طریق ما 

وكانت أولى الخطوات ھي الھجوم على أفغانستان إلسقاط حكومة "الفوضى الخالقة".سـّمــوه

طالبان التي تحتضن تنظیم القاعدة المسؤول عن الھجمات. وتَبَِع ذلك مباشرة التحضیر لغزو العراق 

الدمار الشامل وعالقتھ بتنظیم القاعدة. وكانت القدرات العسكریة سلحةألعلى أساس امتالكھ 

قیة قد تعاظمت نتیجة الحرب مع إیران. ثم جاء غزو الكویت، بذریعة وجود مؤامرة لخنق العرا

ُوضع العراق تحت العراق اقتصادیاً، ومجيء ما یقرب من ملیون جندي غربي إلى الخلیج، ثم 

العقوبات االقتصادیة فخنق العراق بالفعل.

(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, and should not be less than 400 words each. The answer to Section C can
be either in English or Maltese.

SECTION A: HISTORY OF THE ARABS (12 marks)

1. What kind of legal system was practised in pre-Islamic times?

2. Discuss the major role played by Prophet Muhammad in the history of the Arabian peninsula.

3. Discuss the major political and socio-cultural achievements of the Umayyad dynasty in Spain.

SECTION B: HISTORY OF ARABIC LITERATURE (12 marks)

1. What historical and social factors gave rise to the Mu‘allaqāt?

2. Discuss the development of Arabic prose during the Umayyad period.

3. Discuss the themes characterizing  Dhū al-Rumma’s poetry.
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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 Mālṭa by Ahmad Tal‘at Sulaymān

مالطا: عرض موجز للتاریخ واللغة

بونابرت في طریقھ إلى مصر على رأس حملة عسكرة وقد توقف في المیاه المالطیة كان نابلیون 

م وطلب اإلذن بدخول المیناء الكبیر للحصول على الماء الالزم لسفنھ وقد رفض 1798سنة 

یروا فیھ إال عذراً إلنزال الجنود الفرنسیین على األرض المالطیة وھو ھم لمالفرسان ھذا الطلب ألنّ 

...ذكروجودھم فیھا. وفي الیوم التالي ھبط الجنود الفرنسیون إلى الشاطئ دون مقاومة تُ د أمر یھدّ 

بسبب عدم قدرة الفرسان على المقاومة وتخلّي المالطیین عنھم. فقد وافق الفرسان على تسلیم الجزر 

روا بین المالطیة لنابلیون مع محافظتھم على أمالكھم الخاصة. أما الفرسان الفرنسیون فقد خــُــیّ 

البقاء في مالطا أو الرحیل إلى فرنسا وكما ھي العادة حصل المالطیون على وعود باحترام عقیدتھم 

وحریاتھم.

OR

b) from Mīrāmār by Naguib Mahfouz

میرامار

العمارة الضخمة الشاھقة تطالعك كوجھ قدیم، یستقر في ذكراتك فأنت تعرفھ ولكنھ ینظر إلى ال 

مباالة فال یعرفك. كلحت الجدران المقشرة من طول ما استكنت بھا الرطوبة. وأطلت شيء في ال

یمتد ل جنباتھ النخیل وأشجار البلخ، ثمبجماع بنیانھا على اللسان المغروس في البحر األبیض، یجلّ 

ض قامتي الھواء المنعش القوي یكاد یقوّ وتفرقع في المواسم بنادق الصید. حیثيحتى طرف قص

فتحت ... ضغطت على جرس الشقة بالدور الرابع. ة كاألیام الخالیة.مقاومة جدیّ لمقوسة، والاالنحیلة 

"رت كثیراً یا عزیزتي. ولم تعرفني في الطرقة المظلمة.تغیّ ":شراعة الباب من وجھ ماریانا
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