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Examiner’s Paper

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

1. Television / Video -الفيديو اإلذاعة املرئية
2. Drugs املـخـدرات

3. Sports الرياضـة

4. The Influence of the Press تـأثـيـر الـصـحافـة

5. The Role of Women دور املـرأة

6. The Contribution of Youth to Society تمع إسهام الشباب يف ا

(10 marks)
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MATRICULATION EXAMINATION
ADVANCED LEVEL
SEPTEMBER 2015

SUBJECT: ARABIC
PAPER NUMBER: I – Conversation
DATE: 1st September 2015
TIME: 3 minutes

Candidate’s Paper

Conversation مـحــادثــة                                                                                   

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

1. Television / Video -الفيديو اإلذاعة املرئية
2. Drugs املـخـدرات

3. Sports الرياضـة

4. The Influence of the Press تـأثـيـر الـصـحافـة

5. The Role of Women دور املـرأة

6. The Contribution of Youth to Society تمع إسهام الشباب يف ا

(10 marks)
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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.

متّيزت كتابات صدر اإلسالم خبلوها متامًا من الشكل واإلعجام. وملا انتشر اإلسالم واختلط العرب بالعجم 
تيسري الثالث اليت الظهر اللحن. وخاف العرب أن يدخل اللحن إىل القرآن الكرمي. ومّرت الكتابة مبراحل 

احلروف بطريقة النقط احلمراء دف إىل ضبطها. وكانت أوهلا ما قام به أبو األسود الدؤيل من شكل
وكانت هذه النقط تسمى شكالً، ويعترب هذا املستديرة، فوقها للفتح وأسفلها للكسر وعلى يسارها للضّم.

ويراد به متييز –واملرحلة الثانية وهي اإلعجـام ضبط الكتابة العربية.شكل بالنقط هو املرحلة األوىل لال
ة رمساً بوضع نقط ملنع اللبس لشكل قرر العرب . وملا كانت طريقة النقط هذه تشتبه مع نقط ااحلروف املتشا

باملداد األمحر وأن تكون نقط اإلعجام بنفس مـداد الكتابة.أن تبقى نقط الشكل
ًال لألمر، ألنه قد ال يتيسر وقد رؤي يف زمن الدولة العباسية أن يكون الشكل بنفس مداد الكتابة تسهي

للكاتب يف كل وقت أن جيد لونني من املداد. وبرزت ضرورة ملحـة إلجراء املرحلة الثالثة من مراحل التيسري 
ومتت هذه املرحلة األخرية على يد اخلليل بن أمحد الفراهيدي فوضع طريقة أخرى للشكل غري نقط أيب 

عالمات إىل يومنا هذا. وكان جمموع ما وضعه الفراهيدي مثـايناألسود وهي اليت نسري عليها يف التشكيل 
الفتحة والكسرة والضمة والسكون والشدة واملدة والوصلة واهلمزة.وهي
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؟مباذا متّيزت كتابات صدر اإلسالم.1

؟ط العرب بالعجمر اإلسالم واختالاماذا حدث للغة العربية بعد انتش.2

ما اهلدف وراء مراحل تيسري الكتابة العربية؟.3

كيف كان يتّم شكل احلروف أثناء املرحلة األوىل من الكتابة؟.4

ما هو اإلعـجــام؟.5

؟مناسبةً طريقةً إعجام احلروف أثناء املرحلة الثانية من الكتابةملاذا مل تكن طريقة.6

كيف مت حّل مشكلة إعجام احلروف؟.7

ملاذا قّررت الدولة العباسية أن يكون الشكل بنفس مداد الكتابة؟.8

لعربية؟من كان املسؤول عن املرحلة الثالثة يف تيسري الكتابة ا.9

ما هي الطريقة اجلديدة اليت تبنّــاها العرب لكتابة اللغة العربية؟.10

(10 marks)



AM 03/Ilcc.15s

© The MATSEC Examinations Board reserves all rights on the examination questions in all examination papers set by the said Board.

MATRICULATION AND SECONDARY EDUCATION CERTIFICATE EXAMINATIONS BOARD

UNIVERSITY OF MALTA, MSIDA

MATRICULATION EXAMINATION
ADVANCED LEVEL
SEPTEMBER 2015

SUBJECT: ARABIC
PAPER NUMBER: I – Listening Comprehension
DATE: 1st September 2015
TIME: approx. 17 minutes

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:

مباذا متّيزت كتابات صدر اإلسالم؟.1

ماذا حدث للغة العربية بعد انتشار اإلسالم واختالط العرب بالعجم؟.2

ما اهلدف وراء مراحل تيسري الكتابة العربية؟.3

كيف كان يتّم شكل احلروف أثناء املرحلة األوىل من الكتابة؟.4

ما هو اإلعـجــام؟.5

ابة طريقًة مناسبًة؟ملاذا مل تكن طريقة إعجام احلروف أثناء املرحلة الثانية من الكت.6

كيف مت حّل مشكلة إعجام احلروف؟.7

ملاذا قّررت الدولة العباسية أن يكون الشكل بنفس مداد الكتابة؟.8

من كان املسؤول عن املرحلة الثالثة يف تيسري الكتابة العربية؟.9

ما هي الطريقة اجلديدة اليت تبنّــاها العرب لكتابة اللغة العربية؟.10

(10 marks)



AM 03/II.15s

© The MATSEC Examinations Board reserves all rights on the examination questions in all examination papers set by the said Board.

MATRICULATION AND SECONDARY EDUCATION CERTIFICATE EXAMINATIONS BOARD

UNIVERSITY OF MALTA, MSIDA

MATRICULATION EXAMINATION
ADVANCED LEVEL
SEPTEMBER 2015

SUBJECT: ARABIC
PAPER NUMBER: II
DATE: 2nd September 2015
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1. Essay .إنشاء  1

كلمة.250عـبّـر عن أحد هذه الموضوعات باللغة العربية بما ال يقّل عن 

نظام النقل العام يف مالطا.1

ظاهرة اهلجرة إىل دول الغرب.2

تلّوث البيئةمشكلة .3

تـعـايش الشـعوب.4

االحتـاد األورويب.5

(15 marks)

2. Translate the following passage into Maltese or English. إلى المالطية أو اإلنكليزيةترجم النص التالي.2

تمع العريب بشكل عام تتأرجح بني ثالثة  اجتاهات: االجتاه األول هو االجتاه التقليدي احملافظ الذي يرى ميكننا القول إن النظرة للمرأة يف ا
ة نسبيًا دون أن ر من الرجال والنساء وهو يتسم بنظرة متحرّ غالبيةالل فكريف املرأة الكائن الضعيف جسمًا وعقًال. أما االجتاه الثاين، فيمثّـ

املنفتح والذي يساوي بني احلقوق والواجبات للمرأة والرجل يف مجيع للتقاليد. واالجتاه الثالث هو االجتاه املتحرر يكون ذلك معارضاً 
االت االقتصادية واالجتماعية والسياسية. تظهر هذه االجتاهات الثالثة من خالل الدراسات اليت أجريت يف شىت البلدان. وأظهرت هذه ا

وحىت اليوم، ميتنع القطاع العام وكذلك الكثري من الشركات الدراسات أن األزواج يف الشرق األوسط يرفضون املساعدة يف أعمال املنزل.
توفيق اخلاصة يف اململكة العربية السعودية ودول اخلليج عن توظيف النساء املتزوجات بسبب التزاماتـهن العائلية. ذلك ألنـه ليس من السهل ال

بني واجباتـهـن املنزلية ومتطلبات الوظيفة.

(10 marks)



AM 03/II.15s

Page 2 of 2

3. Translate the following passage into Arabic. ي إلى اللغة العربيةترجم النص التال.3

A number of Arab countries occupy an outstanding rank in the world economy because of their oil
reserves. Their share in the total oil reserves of the world is more than two thirds. The production
costs in the Arab world are much lower, and that is why this industry is much more productive than
in other countries. The Arab oil-producing countries have the greatest influence over the
Organization of the Petroleum Exporting Countries. They do not only sell crude oil, but also oil-
derivatives of different kinds, e.g. plastic products, petrol, fertilizers etc. Many countries have
modern ports, giant oil tankers, modern refineries and an extensive network of pipelines. In the field
of the production of phosphate, Morocco and Tunisia are of greatest importance in the world’s
production. Besides that, there are mineral resources such as lead and sulphur.

(10 marks)

4. Vocalisation قم بإعادة كتابة النص التالي وتشكيله بالكامل.4

اقتصادية اجتماعية أساسية، تفرتض يف أعضائها التعاون معًا واالعتـماد على بعضهم البعض ل العائلة العربية، تقليدياً، وحدة إنتاجية تشكّ 
تمع. وتتجلى الوحدة هذه  االت، وكّل حسب قدراته وعمره وجنسه، من أجل تأمني معيشتها وحتسني أوضاعهـا ومكانتها يف ا يف مجيع ا

ا، بانتصارها وفشلها، بأفراحها وأتراحها، بشرفها وعارها. كل عمل مشرّ د اهلوية بني أفراد العائلة، فيشرتكون معًا بإجنبتوحّ  ا وإخفاقا ف ازا
إّن الفرد يقوم به أي فرد من العائلة يصبح شرفاً جلميع أفراد العائلة. وكل عمل مشني يقوم به أحدهم، يصبح عمًال مشيناً للجميع. من هنا 

العالقات ضمن العائلة هي، ببساطة، عالقات بني أعضاء وعضويات وأدوار تعرف وأنّ ،يف العائلة يكون عضوا أكثر منه فردا مستقال
االت اليت ختصّ باألب واألم واألخ واألخت واألهل اخل.  ب هذا قد يتطلّ و لعائلة،اوال بد من االلتزام التام الشامل وغري احملدود يف مجيع ا

ة حىت درجة نكران الذات.ّـ االلتزام تضحيات مج

(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. In Medina, the Prophet Muhammad gave a set of laws which were to serve as a constitution for
the Muslim state. Discuss.

2. Discuss the internal conflicts characterizing the Orthodox Caliphate.

3. Discuss the political and religious factions that plagued the Umayyad Caliphate.

SECTION B: HISTORY OF ARABIC LITERATURE (12 marks)

1. Discuss the style, form and content of the Mu‘allaqāt in general. Illustrate your arguments with
reference to some of the poems you studied.

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

3. Discuss the poetic themes of the poet al-Akhtal (c. 640-710 A.D.).
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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

لتاريخ واللغةلمالطا: عرض موجز 

من الثابت أن اجلزر املالطية كانت مسرحًا هلجرات متعددة من حوض البحر املتوسط ومن خارجه، كما كانت مسرحًا لعمليات عسكرية 
م يف جممل هم ال واحتالل قصري األمـد أو طويلـه، وال بـد أنه كان لتلك اهلجرات املتعددة أثرها على السكـان حبيـث ميكن القول باطمئنان إ

اجلنس ــذكِّر هنا بأن موضوع نقاء اجلنس أو ُـ ميثلون جنساً بعينه بل هم خليط من تلك األجناس اليت تعاقبت على جزرهم كما ميكـنـنـا أن نـ
ات اليت يضرب عنها الصفح عند احلديث عن الشعوب وذلك بسبب اهلجرات االختيارية واالضطرارية وموجات وعالنقي أصبح من املوض

إن نظرة على قائمة اهلجرات اليت وصلت إىل مالطا يف مراحل خمتلفة من تارخيها قد تكون كافية االستعمار واالستيطان واالختالط والتزاوج.
م ينتمون إىل جنس واحد نقي.إلقـناعـ نا بأّن دماء أهلها خليط من دماء عدة وأنه من الصعب تصديق أ

OR

b) from Mīrāmār by Naguib Mahfouz

ميرامار

باملظاهرة الدامية اليت اقتحم اإلجنليز على أثرها ساحة األزهر، وفتحت عيين وأصوات املتظاهرين –وأنا مستغرق يف القيلولة –حلمت 
ا أصوات من نوع آخر ت جتـاح البنسيون خارج حجريت. ارتديت الروب وغادرت احلجرة وأنا من ـوطلقات الرصاص تدوي يف رأسي. كال إ

اية. وجدت اجلميع قد سبقونـي إىل ا ملدخل. البعض يف حال استطالع مثلي أما سرحان البحريي فكان ثائرًا متسخطـًا وهو االنزعاج يف 
ا وراح صدرها يعلو وينخفض، على  يسوي الكرافتـة وياقة القميص. كذلك زهرة كانت مصفرّة الوجه من الغضب وقد متـزّقـت طاقة فستا

وهي تصرخ وتـسـّب وقد بصقت يف وجه سرحان البحريي قبل أن يـغـيـبـها حني مضى حسين عـالم إىل اخلارج بالروب آخذاً معه امرأة غريـبـة
الباب.
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