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SUBJECT: ARABIC
PAPER NUMBER: I – b – Conversation
DATE: 28th August 2017
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 اإلذاعة المرئیة/ الفیدیو .1

2 Drugs المـخـدرات .2

3. Sports الریاضـة .3

4. The Influence of the Press الـصـحافـةتـأثـیـر .4

5. The Role of Women دور المـرأة .5

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

(Total: 10 marks)
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MATRICULATION EXAMINATION
ADVANCED LEVEL
SEPTEMBER 2017

SUBJECT: ARABIC
PAPER NUMBER: I – b – Conversation
DATE: 28th August 2017
TIME: 3 minutes

CANDIDATE’S PAPER

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

1. Television / Video اإلذاعة المرئیة/ الفیدیو .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

(Total: 10 marks)
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SUBJECT: ARABIC
PAPER NUMBER: I – a – Listening Comprehension
DATE: 28th August 2017
TIME: approx. 17 minutes

EXAMINER’S PAPER

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.

كان لمصر الدور األكبر في تأسیس صناعة السینما العربیة، فقد كانت فیھا البدایة األولى قبل حوالي 

إیطالي مشترك). بعدھا -صري(إنتاج م1917إنتاج أفالم تسجیلیة صامتة، ثم كان أول فیلم سنة بالمائة عام 

محمد كریم. أما أول ممثلة في السینما العربیة فكانت "الشرف البدوي" و"األزھار القاتلة" بطولة الممثل فیلمان

1935"ستودیو مصر" سنة تأسیسمت. وعندما 1927ي فیلم"لیلى" سنة عزیزة أمیرة حیث كان أول ظھور لھا ف

فإن السینما المصریة دخلت مرحلة جدیدة إذ بدأ اإلنتاج السینمائي المصري في تصاعد من حیث عدد األفالم 

نتجت روائع نجیب م أھم األعمال السینمائیة. فقد أألدب العربي المصري دور ھام جداً في تقدیوجودتھا. وكان ل

محفوظ ویحیى حقّي وتوفیق الحكیم وطھ حسین وغیرھم مما كان لھ األثر الكبیر في نشر ھذه األعمال لجماھیر 

العرب.

قتراب من صناعة السینما المصریة. ا باقي الدول العربیة فقد بدأت متأخرة عن مصر، ثم لم تستطع االأمّ 

بل كان على الممثل الذي یحلم بتقدیم أدوار كثیرة ویحقق الشھرة الذھاب إلى مصر. ولكن على ھؤالء الممثلین أن 

یتحدثوا باللھجة المصریة التي صارت معروفة لجمیع العرب من خالل األفالم والمسلسالت والمسرحیات 

استطاعت أن تقدم دان أخرى، ال سیما في تونس وفلسطین ولبنان وفي دول المھجر. إال أن السینما في بلواألغاني

لى قلّـتھا.عأفالماً متمیز
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؟إنتاجھا في السنوات األولى من السینما المصریةالتي تمّ فالم األنوع ما. 1

؟ األول وما اسمھالمصريمتى أُنتج الفیلم. 2

؟أول ممثلة في السینما العربیةھي من. 3

؟1935السینما المصریة بعد عام بماذا اتّسمت . 4

؟ما ھي عالقة األدب العربي بالسینما المصریة. 5

السینما المصریة أعمالھم األدبیة؟ي بعض األدباء العرب الذین أنتجت \ذكراُ . 6

سة على أعمال أشھر األدباء العرب؟ما أثر األفالم المؤسّ . 7

؟المصریةھل واكبت باقي البلدان العربیة تطّور السینما . 8

؟قیق الشھرةلمصریین أن یفعلوا إذا أرادوا تحماذا كان ینبغي على الممثلین غیر ا. 9

؟الترفیھ المصریة على اللغة العربیةأثر انتشار وسائلما. 10

(Total: 10 marks)
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CANDIDATE’S PAPER

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:

. ما نوع األفالم التي تّم إنتاجھا في السنوات األولى من السینما المصریة؟1

. متى أُنتج الفیلم المصري األول وما اسمھ؟ 2

. من ھي أول ممثلة في السینما العربیة؟3

؟1935. بماذا اتّسمت السینما المصریة بعد عام 4

المصریة؟. ما ھي عالقة األدب العربي بالسینما 5

؟السینما المصریة أعمالھم األدبیةي بعض األدباء العرب الذین أنتجت \. اُذكر6

. ما أثر األفالم المؤّسسة على أعمال أشھر األدباء العرب؟7

. ھل واكبت باقي البلدان العربیة تطّور السینما المصریة؟8

ادوا تحقیق الشھرة؟. ماذا كان ینبغي على الممثلین غیر المصریین أن یفعلوا إذا أر9

. ما أثر انتشار وسائل الترفیھ المصریة على اللغة العربیة؟10

(Total: 10 marks)
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A. Essay A.إنشاء 

كلمة250عـبّـر عن أحد ھذه الموضوعات باللغة العربیة بما ال یقّل عن 

الصیف المالطي. 1

االحتفال بـقـّدیـس القریة. 2

كتاب قرأتھ. 3

اإلعالنات التلفزیونیة. 4

الموسیقى في حیاتي.5

(Total: 15 marks)

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

، فقد نشبت اإلفریقیةةّ التي واجھتھا القاركانت مشكلة إقلیم دارفور الواقع في غرب السودان من أھّم المشاكل

"الـَجْنـَجـوید" الذي یقول المعارضون إنھ مدعوم من الحكومة السودانیة. المعارك بین معارضین ضد تنظیم 

إلى أن اتّفق األطراف في النزاع، عام طویلةوسقط مئات األلوف من الضحایا في المعارك التي استمّرت سنوات

وغیرھم ، على إجراء مفاوضات إلحالل السالم. وعلى الرغم من اتھامات الغرب أنھ صراع بین مسلمین 2010

فإن الحقائق تثبت أن الكثیر من الضحایا ھم من المسلمین. وھكذا تبقى االختالفات العرقیة والسیاسیة للحكومات 

كثیرة المركزیة والمصالح المتعارضة للدول تفعل فعلھا في إشاعة المشاكل والصراعات والحروب في مناطق

من العالم.
(Source: Department of Oriental Studies)

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

In the past, the traditional holiday used to be a week at the seaside, especially somewhere in the
Mediterranean. But recently, holidaymakers have been looking for a different holiday experience.
Perhaps inspired by wildlife documentaries on television, tourists have been going to places like
Kenya and South Africa for safaris and bush camp holidays.

Since the 2008 Olympic Games, millions of tourists have visited China on cultural tours.
Meanwhile, tour companies have been promoting different kinds of holidays to attract more
customers.

One of the most notable changes is that the older generation of holidaymakers is travelling much
more than before. The number of holidaymakers over 60 has doubled in the last three years. Cruises
to the Caribbean and Antarctica are no longer just for young adventurers, but for everybody.

(Source: Department of Oriental Studies)

(Total: 10 marks)

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

ور السابقة مثل معظم الفنون التشكیلیة في العالم العربي خلیط من حركات فنیة مختلفة تأثرت بالعص

الخط أنّ نطباعیة والتكعیبیة. إّال العثماني وأخیرا الحركات الفنیة األوروبیة مثل اإلأوالفرعوني أوالعصر العباسي 

عن ھذه الفنون في بدایة العصر ، إذ استعمل لیعبّر بحركاتھ الراقیةمھما جداوال یزال عامالالعربي كان دائما

كلھ واستعملوا معھ التقنیات الحدیثة لخلق لوحات اإلسالمي. ومؤخرا استعمل الفنانون العرب الخط وتالعبوا في ش

ة، ف وأبدعوا فیھ وحصلوا على جوائز عدّ استخدم ھؤالء الفنانون الحرْ ل ومطبوعات وحتى تصامیم خّالقة. وتماثی

في حین استخدم فنانون آخرون األساطیر كإلھام ألعمالھم الفنیة، كما فعلت الفنانة العراقیة سعاد العطار. وتؤكـد 

الفنانة، من خالل رسوماتھا، على عالقتھا بوطنھا األم. ھذه

(Source: Department of Oriental Studies)

(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, 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

1. What were the main factors behind Prophet Muhammad’s migration from Mekka to Medina?

2. What caused the so-called Wars of Apostasy (حروب الرّدة)?

3. Outline the political administration and the intellectual aspects characterizing the Umayyad
period.

(Total: 12 marks)

SECTION B: HISTORY OF ARABIC LITERATURE

1. Discuss the frequent references to flora and fauna made in pre-Islamic poetry.

2. Discuss the themes of war and peace attested in pre-Islamic poetry.

3. Discuss lampoon poetry reflecting the political tension at the time of the Umayyads.

(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 by Ahmad Tal‘at Sulaymān مالطا: عرض موجز للتاریخ واللغة

بعد طرد الفرنسیین من الجزیرة كان الرأي العام یكاد أن یستقر على المستقبل الذي یتوقعھ أو یرضاه. 

یوحنا وھم الذین لم یكونوا محبوبین نیت حسابات الرأي العام على أساس تجربة الجزیرة مع فرسان القدیسوقد بُ 

أما مملكة صقلیة فقد كان المالطیون یعتبرونھا في تلك الفترة أضعف قط وكذلك على تجربة قسوة الحكم الفرنسي.

لمالطیین على طرد االنجلیز الذین تعاونوا مع اإالحمایتھم وبذلك لم یبق في المیدانمن أن یكون بمقدورھا 

ون من وجھة نظر ھؤالء قوة بحریة تستطیع الدفاع عنھم وحمایتھم وربما مساعدتھم عدّ نوا یُ ن كاالفرنسیین والذی

یتوقعون أنھم ع االنجلیز مما جعلھم یعتقدون أوأیضاً. ومن ناحیة أخرى لم یكن للمالطیین تجارب سیاسیة سابقة م

ربما یكونون أحسن حاالً معھم.

OR

2) from Mīrāmār by Naguib Mahfouz میرامار

غمس الكروسان في الشاي الممزوج باللبن ثم أكل بأناة من لم یألف الطقم الجدید بعد. لم یكن على مائدة 

، وإن انطوى كل منا في والخالفاتحواجزالبت بیننا وأزالت رّ ــاإلفطار سوانا وكانت األیام القالئل الماضیة قد ق

ولكن تجئ أوقات یبرز فیھا المزاج الثاوي في األعماق لیثیر الغبار أعماقھ على مزاج متفرد مناقض لصاحبھ: 

والتحدیات. أجل قد سألني بال مناسبة:

أتدري ما السبب وراء المصائب التي حلّت بنا؟-

فتساءلت بدھشة:

أي مصائب تعني؟-

اً ما أعني.أیھا الثعلب، إنك تعرف تمام-

(Total: 16 marks)
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