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SUBJECT: ARABIC
PAPER NUMBER: I – b – Conversation
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TIME: 3 minutes

EXAMINER’S PAPER

The candidate is to give a THREE minute talk in STANDARD ARABIC on ONE of the
following topics:

1. Television / Video الـفـیـدیـو\الـتـلـفــزیون 1.

2. Drugs الـمـخـّدرات2.

3. Sports الـریـاضـة3.

4. The Influence of the Press تـأثـیـر الـصـحـافـة4.

5. The Role of Women دور الـمـرأة5.

6. The Contribution of Youth to Society مـسـاھـمـة الـشـبـاب في الـمـجـتـمـع6.

(Total: 10 marks)
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SUBJECT: ARABIC
PAPER NUMBER: I – b – Conversation
DATE: 29th March 2017
TIME: 3 minutes

CANDIDATE’S PAPER

Give a THREE minute talk in STANDARD ARABIC on ONE of the following topics:

(Total: 10 marks)

1. Television / Video الـفـیـدیـو\الـتـلـفــزیون 1.

2. Drugs الـمـخـّدرات2.

3. Sports الـریـاضـة3.

4. The Influence of the Press تـأثـیـر الـصـحـافـة4.

5. The Role of Women دور الـمـرأة5.

6. The Contribution of Youth to Society مـسـاھـمـة الـشـبـاب في الـمـجـتـمـع6.
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Instructions:

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

ة تحول دون تمكّ واجھ اللغة العربیة تحدیّ تُ  نھا من مسایرة الحداثة والطفرات العلمیة والتقنیة الھائلة التي ات جمَّ
العالم. والواقع أّن ھذا العجز لیس بنیویاً، فعلماء اللغة واللسانیات ال یختلفون حول المؤھالت الفریدة لھذه یشھدھا

حالة وعن غیاب سیاسات حكومیة لتطویرھا ال یمكن فصل مشاكل العربیة عن إال أنھ اللغة وغنى معجمھا، 
منذ قرون. التخلف العامة والشرذمة  المھیمنة في الفضاء العربي اإلسالمي

ضعف البحث ة تُشكل عقبة أمام ازدھار اللغة العربیة واسترجاع مكانتھا التاریخیالتيھذه المشاكلأبرز من 
سیادة اللغات الغربیة في اإلدارة واالقتصاد والعلمي بشكل عام، خاصة في علوم اللغة واللسانیات والتواصل، 

.المتنوعةوالتعلیم، وشیوع اللھجات 

دیات ما یتعلق بمسایرة التكنولوجیا، وتتمحور أساساً حول ضعف حركة الترجمة، فالكتاب مثالً حین ومن التح
یُترجم إلى الفرنسیة بعد ثالث سنوات في - وھي اللغة المھیمنة في مجال العلوم والتكنولوجیا-یصدر باإلنجلیزیة

المتوسط، في حین ال یُترجم إلى العربیة إال بعد عقدین تقریباً.

كما أن العربیة تواجھ  إشكاال آخر ھو صعوبة "الرقمنة"؛ فاللغات الالتینیة مثالً سھلة "الرقمنة" إلمكانیة كتابة 
كلماتھا منفصلة األحرف، وھو ما لیس متاحاً بالنسبة للعربیة رغم أنَّ كل حرف عربي یمكن كتابتھ منفرداً، وھو 

قط إلى جھد لتطویر الھویة البصریة لألحرف بما یُمكن من تركیب ما یُؤكد أنَّ العائق لیس بنیویاً وإنما یحتاج ف
واحد.-الكلمات وفق نسق یُناسب التعبیر المعلوماتي المعروف بالتعبیر الثنائي صفر



AM 03/Ilce.17m

Page 2 of 2

العربیة من عجز بنیوي؟ اللغة ھل تعاني  . 1

؟لماذا ال تواكب اللغة العربیة التقدم العلمي. 2

؟تحدیات/ المشاكلتحّدث عن واحدة من أبرز ال. 3

؟برأیك كیف یؤثر ضعف حركة الترجمة على اللغة العربیة .4

؟وكیف یمكن تجاوز ھذا االشكالالرقمنةةالمقصود بصعوبما . 5

(Total: 10 marks)
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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 and in STANDARD ARABIC:

العربیة من عجز بنیوي؟ اللغة . ھل تعاني  1

. لماذا ال تواكب اللغة العربیة التقدم العلمي؟2

. تحّدث عن واحدة من أبرز التحدیات/ المشاكل؟3

.برأیك كیف یؤثر ضعف حركة الترجمة على اللغة العربیة ؟4

. ما المقصود بصعوبة الرقمنة وكیف یمكن تجاوز ھذا االشكال؟5

(Total: 10 marks)
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A إنشاء.A. Essay

.كلمة250عن أحد ھذه الموضوعات باللغة العربیة بما ال یقّل عن عـبّـرْ 

كبر الذي سیواجھ االنسان في الخمسین سنة القادمة. برأیك ما ھو التحدي األ.1

وترك أثراً بالغاً لدیك.كتاب قرأتھ وأعجبك.2

كیف تستخدمھا بشكل .في عالم الیومایجابیات وسلبیات وسائل التواصل االجتماعيیتكرر الحدیث عن.3

أقل من أضرارھا، علّل رأیك.شخصي وھل تجد فوائدھا أكثر أو

(Total: 15 marks)

B. Translate the text below into Maltese or English. B النص التالي إلى المالطیة أو اإلنكلیزیة. ترجْم.

ھا منمأساة النزوح واللجوء التي یعانيس" للكاتب الفلسطیني غسان كنفانيناول روایة "رجال في الشمتت

متنوعة یجمعھم رجال فلسطینیین من أجیال وخلفیات اجتماعیةةمن خالل ثالث،الفلسطینیون منذ احتالل أراضیھم

.الحلم بحیاة أفضل

عن طریق التھریب من البصرة جنوب العراق إلى الكویت التي كانت في تلك ،ةة الشاقّ الرحلة الجماعیّ تحّولت

في خزان إلى رحلة موت في الصحراء قرب نقطة الحدود الكویتیة اختناقاً ،لالستقرار وتحقیق الثروةالفترة رمزاً 

.االنتھازیة التي ال تفكر إال في مصالحھامیاه بشاحنة یقودھا "أبو الخیزران" وھو نموذج للقیادة 

مھرجان الذھبیة فيجائزةالعلى حصل إلى فیلم سینمائيوتمَّ تحویلھا رجمت الروایة إلى عدة لغات عالمیة تُ 

.مئة فیلم سیاسي في تاریخ السینما العالمیةأھمّ ، واختیر آنذاك ضمن الئحة تضمّ 1973قرطاج السینمائي عام 

(Total: 10 marks)



AM 03/II.17m

Page 2 of 2

C. Translate the following text into Arabic: النص التالي إلى اللغة العربیة. ترجمْ  C

Design cities that protect the needs of older people

Many think that cities are places for the young in which to find work. They tend to forget that
an increasing proportion of the urban population is growing old. People aged over 60 actually
represent the fastest growing group of urban populations. We need to consider whether the shared
and public spaces of our cities – streets, roads, squares and parks – are actually pleasant places. For
example, you could make a street physically accessible by designing ramps, railings, and signage. If
the city is overwhelmed by fast moving vehicles, thick pollution, and narrow pavements, it’s not a
space people would want to be in. Unless people have to go out, they will stay at home, seeing
friends and family less, accessing services less frequently and, in the end, risk loneliness and social
isolation.

(Total: 10 marks)

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

فياإلسالميللفنالتركيالمتحفمعبالتعاون،واشنطناألمیركیةالعاصمةفيسونیان""سمیثمتحفیقیم

تحت اسم "فن الوالیات المتحدة األمریكیة معرضا للقرآن الكریم ھو األول واألكبر من نوعھ فيإسطنبول

بعضھانادرة،مصاحفویضم،فبرایرمنالعشرینتىحویستمرنوفمبرشھرفيالمعرضوافتتح،"القرآن

تركیا.خارجمرةألولیعرض

مخطوطا تعود أكثر من ستین مصحفااستغرق اإلعداد لتنظیمھ ست سنواتالذي -المعرضویعرض في أجنحة 

ودول عربیة، وكتبت بعض ھذه المصاحف منذ أكثر من ألف عام، إضافة أفغانستان وإیرانأصولھا إلى تركیا و

.إلى عشرات المخطوطات األخرى والتحف والقطع الفنیة اإلسالمیة

ا بة القرآن الكریم لیجد أمامھ نصركي من االطالع عن كثب على فنون وأسالیب كتاویمّكن المعرض الزائر األمی

.كتب بخطوط متعددة جمیلة وفقا لمدارس فنیة عریقة في الخط والزخرفة والرسم والتشكیلا واحدا مقدس

المتحدة عن ویقدم المنظمون للمعرض صورة تبدو مختلفة عن الصورة النمطیة المسبقة لدى البعض في الوالیات 

.القرآن الكریم واإلسالم عموما، وذلك في محاولة إلثارة الحوار والنقاش وتصحیح بعض المفاھیم الخاطئة

(Total: 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. The answer to Section C can be either in English or Maltese.

SECTION A: HISTORY OF THE ARABS

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.

(Total: 12 marks)

SECTION B: HISTORY OF ARABIC LITERATURE

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.

(Total: 12 marks)
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SECTION C: LITERATURE – SET BOOK

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

1) from Mālṭa:‘arḍ mūjaz li-l-tārīḫ wa-l-luġah الطا: عرض موجز للتاریخ واللغةم

، لیس فقط ألنھ شھد خروج آخر جندي بریطاني ل نقطة انطالق حقیقیة في تاریخ مالطام یمثّ 1979مارس 1إن 

من أراضیھا، بل ألنھ بدایة فترة تاریخیة تتمیّز بالشذوذ قیاساً على ما سبقھا من فترات، حیث أنھا المرة األولى 

التي تكون فیھا مالطا محكومة بواسطة حكومة مالطیة حقیقیة في غیاب وجود عسكري أجنبي. صحیح أنھا كانت 

منذ م، وصحیح أیضاً أن الحكومات المالطیة الصرفة قد تعاقبت 1964ستقاللھا عن بریطانیا عام قد حصلت على ا

لكن كان ھناك دائماً األجنبي بقواتھ وعتاده یمثل عامالً من عوامل الضغط على ،ذلك التاریخ على حكم الجزیرة

ذا الیوم بمشاعر متباینة مختلطة، تجمع اإلرادة المالطیة. لقد استقبل المالطیون على اختالف طوائفھم ومشاربھم ھ

ن فیھ عناصره.بین النقائض في مزیج واحد ال تستطیع أن تتبیّ 

OR

2) from Mīrāmār by Naguib Mahfouz یرامارم

ومن ، أرھقني السفر ذھاباً وإیاباً فقررت البقاء في البنسیون. انضممت إلى الجالسین حول الرادیو في المدخل

وجدي والمدام زھرة. شغلتني أفكاري عن الحدیث حولي عامرأنھم كانوا أحب ألھل الدار إلى نفسي:حسن الحظ 

حتى سمعت المدام وھي تقول لي:

ب عنا بأفكارك!ئإنك دائماً غا-

فقال عامر وجدي وھو یرمقني بمودة:

ذاك شأن األذكیاء!-

یرمقني بعینیھ الغائمتین ثم تساءل:وظلّ 

مادة كتاب من برامجك الثقافیة؟أال تفكر في استخالص-

دون مباالة بالحقیقة:فقلت-

إني أفكر في كتابة برنامج عن تاریخ الخیانة في مصر!-

.. یا لھ من موضوع غزیر متشعب!الخیانة!-

وضحك طویالً ثم عاد یقول:-

علیك أن ترجع إلي سأمدك بالمراجع والذكریات.-

(Total: 16 marks)
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