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SUBJECT: ARABIC – Listening Comprehension
TIME: 15 minutes

Candidate’s Paper

فھم  المسموع
An extract in standard Arabic will be read out twice by the Examiner.
After listening to the passage for a second time, you will be required to answer the following
questions in Arabic on this sheet.

- ؟أین  كان  الجاحظ  یتعلم  القراءة  والكتابة1

- ؟فعل  بعد  الدراسةیكان الجاحظ  ماذا  2

__________________________________________________________________________

- ؟بھالمن  كان  الجاحظ  یعطي  النقود  التي  یكس3

__________________________________________________________________________

- ؟ب  منھ  أحیانا ضلماذا  كانت  أم  الجاحظ  تغ4

__________________________________________________________________________

- ؟ماذا  وضعت  أمھ  في  الطبق5

__________________________________________________________________________

(15 marks)
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TIME: 15 minutes

Examiner’s Paper

فھم  المسموع

كان  الجاحظ  ولدا  یتیما  فقیرا  مات  والده  وھو  صغیر،  فكان  یذھب  إلى  الكتاب  یتعلم  القراءة  

والكتابة ،  وبعد  الدراسة  یبیع  السمك  والخبز ،  ویعود  إلى  أمھ  بالقروش  القلیلة  التي  یكسبھا  

من  عملھ.   

إلى  ،  ویجلس  لیستمع  إلى  الدروس  وینسى  عملھ ،  ویرجعوكان  أحیانا  یذھب  إلى  المساجد

البیت  بدون  نقود ،  فتغضب  منھ  أمھ.  وفي  یوم من تلك األیام ،  عاد  إلى  أمھ بال نقود  یطلب  

الطعام  فأحضرت  لھ  طبقا  ووضعت  لھ  فیھ  كراسة.  وسألھا :  ما  ھذا ؟  قالت:  ھذا  الذي  تجئ 

خرج  الجاحظ  من  بیتھ  حزینا ،  یحمل  كراستھ ،  حتى  وصل  إلى  أحد  المساجد،  بھ أنت.  

ه  أحد  العلماء،  وسألھ  عن  سبب  حزنھ  فقص  علیھ  قصتھ.  فأخذه  الرجل  إلى  آوروجلس  فیھ.  

حظ  ذلك  داره ،  وقدم  لھ  طعاما  لذیذا ،  وقبل  أن  ینصرف  أعطاه  خمسین  دینارا.  فشكر  الجا

تاج  إلیھ  من  لوازم  البیت.  حى  كل  ما  یوھناك  اشترالرجل  الكریم  وأسرع  إلى  السوق.  

ودخل  على  والدتھ،  فلما  رأتھ  فرحت  وشعرت  بالسعادة.  وسألتھ:  من  أین  لك  ھذا؟  قال  

تي  كانت  في  الطبق.  الجاحظ  ضاحكا:  من  الكراسة  ال

(15 marks)
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SUBJECT: ARABIC – Conversation
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محادثة

The candidate will 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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SUBJECT: ARABIC – Conversation
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محادثة

Discuss ONE of the following topics with the Examiner:

1 – Television ـ  اإلذاعة  المرئیة                                                            1

2 – Video الفیدیو                                                                     ـ 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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SUBJECT: ARABIC
DATE: 6th September 2013
TIME: 9.00 a.m. to 12.00 noon

Essay إنشـاء  

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

.فــي  سیارة  األجرة1)

.حادثة  في  السفر2)

متجددة؟بدائل-الطاقة  الشمسیة والریاح  3)

األدیان  المختلفة  تعایش أم  تنافر؟4)

.مسئولیة  المدرسة  نحو  الشباب5)

(40 marks)

Translationترجــمة

ترجم  النص  اآلتي  إلى  اللغة  العربیة.
US officials flooded the Middle East and Pakistan with match-boxes covered with

tiny pictures of Ramzi Ahmed Yousef, the prime suspect in the World Trade

Centre bombing. The pocket-size “wanted” posters helped lead to Yousef’s

capture in Pakistan last week, said Robert Born, a terrorism specialist with the US

State Department. “We basically blanketed the country.  Smoking is on the

decline in the US but that is not the case overseas,”  Born said.  Some 37,000

match-boxes bearing Yousef’s picture and information on the $2 million reward

were printed and distributed in countries where he was expected to be hiding.

(20 marks)
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Translation: Set Book
ترجمة

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

ت  ھذه  یرا  من  أسماء  القرى  في  مالطا  مسبوق  بسابقة  ھي  "حل"  وقد  تلقإّن  كث

السابقة  الشھیرة  اھتماما  بالغا  من  كثیر من  العلماء  والباحثین  في  محاولة  لتفسیرھا  

قیة  ،  وقد  اقترح  ھؤالء  الباحثون  لھا  أصوال  مختلفة  ھى وبیان  أصولھا  االشتقا

الغالب  أنھا  من  رحل  بعد  تحریك  يوالرأ"محل،  محلة ،  أھل ،  أرحال ،  رحل "  

الالم  بالوسط  إعماال  لقواعد  اللغة  المالطیة  الخاصة  بالوسط  الساكن  في  كلمة  تنتھى  

الراء  كما  أن  بعض  أسماء  األماكن  في  صقلیة  یؤید  ذلك  حیث  أو  المیم  أو  النون  أو 

بعض  التغییرات   الصوتیة  بسبب  عدم  وجود  صوت  إنھا  مسبوقة  ب(رحل)  مع  

اللغة  الصقلیة  ،  كما  أّن  بعض  أسماء  األماكن  في  أسبانیا  خالل  الوجود  في الحاء  

أیضا  وقد  فھم  بعض  الباحثین  من  ذلك  أن  العرب  الذین  العربي  مسبوقة  بھذه  الكلمة  

ومالطا  كسابقة  تسبق  أسماء  القرى  كانوا  انیا  وصقلیةاستخدموا  ھذه  الكلمة  في  أسب

من  البدو    الرحل  الذین  لم  یتعودوا  االستقرار  ونعتقد  نحن  أن  داللة  اللفظة  لیست  

لك.كافیة  للتدلیل  على  ذ

(20 marks)
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