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فھم  المسموع
You will hear an extract in standard Arabic.
When you hear the signal that the extract is finished, the extract will be repeated a second time.
On hearing the signal for the second time, you are to answer the questions in Arabic on this sheet.

؟ما  البلدان  العربیة  التي  زارھا  جون  قبل  حضوره  إلى  سوریا1.

؟ماذا  فعل  جون  في  دمشق2.

__________________________________________________________________________

؟ماذا  قال  جون  عن  طریقة  مخاطبة  الناس  لھ  ھناك3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟یتحدث  جون  في  رسالتھ  عن  مشكلة  واجھھا  في  دمشق  ما  ھذه  المشكلة4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟جون  االتصال  بحازم  علويیستطعلماذا  لم  5.

___________________________________________________________________________

(15 marks)
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فھم  المسموع

فأكتب  إلیك  ھذه  الرسالة  من  أّول  عاصمة  عربیة  أزورھا  في  رحلتي  للعالم  العربي.  أنا  اآلن  

في  دمشق  وقد  وصلت  ھنا  أمس  بالسیارة  قادما  من  تركیا .   لم  أجد  فرصة  لزیارة  كثیر  من  

قل  زرت  المسجد  األموي  الشھیر  وتجولت  في  األماكن  الھامة  في  سوریا  بعد.  ولكنني  على  األ

.  أشعر  وكأنّي  سوق  الحمیدیة.   كل  شيء  حولي  جدید  وغریب:  األصوات  والمناظر  والروائح

.  وقد  وجدتھم  مستعدین  لمساعدتي  عند  الطلب.   المشكلة  امعاملة  الناس  لي  طیبة  جدّ في  حلم.

بالتحدث  معي  بالفرنسیة  أو  باالنجلیزیة ،  وأنا  أرید  أن  أتحدث  أنھم  یریدون  مساعدتي 

بالعربیة.  كذلك  في  المطعم  یظنون  أنني  أرید  األطباق  الغربیة .  وأنا  أبحث  عن  الكبة  الشامیة  

نني  في  بلد  الكبة  الشامیة .  الحظت  أّن  بعض  الناس  الذین  یتكلمون  معي  بالعربیة  یخاطبو

بصدیقنا  بصوت  مرتفع  جدا  وكأنني  ال أسمع!  ظاھرة  غریبة  جدا.  بھذه  المناسبة  لم  أتصل  بعد  

المشترك  حازم  علوي.   لقد  حاولت  أن  أكلـمھ  بالتلیفون  ولكن  التجربة  لم  تكن  ناجحة.   كان  

طاب  ھنا  اكتشفت  أنھم  یسمون  الخمن  الواجب  أن  أتدرب  على  التكلم  بالعربیة  في  التلیفون.

إنني  سعید  جدا  بوجودي  ھنا  وسأرسل  لك  بطاقة  بریدیة  من  العاصمة  القادمة  "المكتوب". 

تحیاتي ،  صدیقك  جون.إن  شاء  هللا.

(15 marks)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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محادثة

Discuss ONE of the following topics with the examiner:

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 ـ  إسھام  الشباب في  المجتمع          7

(5 marks)
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محادثة

The candidate will discuss ONE of the following topics with the examiner:

1 - Television ذاعة  المرئیة                                                           ـ  اإل 1

2 - Video ـ  الفیدیو                                                                      2

3 - Drugs ـ  المخدرات                                                           3

4 - Sports ـ  الریاضة                                                          4

5 - The Influence of the Press تأثیر  الصحافة                                               ـ   5

6 - The Role of Women ـ  دور  المرأة                          6

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

(5 marks)
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Essay إنشـاء  

كلمة.200بما  ال  یقل  عن  العربیةعبّر  عن  أحد  ھذه  الموضوعات  باللغة 

.المناسبات  التي  تحتفل  بھا  عائلتنا1.

.حادث  أثناء  العمل2.

.القنوات  الفضائیة3.

.لبطالة  في  أوروباا4.

یوم  في  حیــاة  ....................5.

(40 marks)

Translationترجــمة

ترجم  النص  اآلتي  إلى  اللغة  العربیة.
Experts of the electricity and energy sector have begun carrying out a project for

the proper use of energy by substituting natural gas for solar and fuel oil in the

operation of power stations to save the solar for export.  Egyptian Minister of

Energy announced this yesterday saying that the International bank of Building

and Construction had agreed to finance the construction of two electricity power

stations in Sinai and Karimat in the north of Egypt.  The German Construction

Bank has signed an agreement to finance the construction of the Suez power

station.  The operation of the first unit will begin within twenty months and will

reach its maximum capacity within two years.

(20 marks)
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Translation: Set Book
ترجمة

لطا: عرض  ما"من  الكتاب اإلنكلیزیة أو اللغة المالطیةترجم  النص  اآلتي  إلى  اللغة  
".واللغةموجز  للتاریخ 

سامیة  األصل  في  مالطا  ترتد  إلى  زمان  موغل  باقلاألھناك  اعتقاد  بأّن  

في  القدم  ربما  منذ  جاءھا  الفینیقیون  وأنّھا  قد  تعرضت  خالل  ذلك  التاریخ  

الطویل  إلى  تغییرات  عدة  شملت  الناحیة  الصوتیة  والفونولوجیة  ،  غیر  أّن  

لصوتیة.  وتفسیر  ذلك  أّن  أبرز  التغییرات  كانت  تلك  المتصلة  بالناحیة  ا

تفد  على  مالطا  بعد  انتشار  األلقاب  العناصر  البشریة  الجدیدة  التي  كانت  

السامیة  بھا  كانت  تجد  صعوبة  في  نطق  بعض  األصوات  التي  لم  تألفھا  

في  لغاتھا  فكانت  تحولھا  إلى  أقرب  األصوات  إلیھا  ،  أو  إلى  أصوات  

ة  تماما  التشترك  معھا  في  أیة  سمة  من  سماتھا.  والذي  یدعونا  إلى مختلف

:  االعتقاد  بأّن  االسماء  واأللقاب   الفینیقیة  ھي  أقدم  أسماء  في  مالطا  أمران

أولھما  ما  قالھ  القدیس  لوقا  عن  الجزر  المالطیة  من  أّن  أھلھا  برابرة  

كان  یعني  أّن  أھلھا  لم  یكونوا  یتكلمون  الیونانیة  والمفھوم  أّن  حكمھ  ذاك

وال  الالتنینیة.

(20 marks)
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