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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations 2017 
 

YEAR 9 (3
rd

 Year) ARABIC EXAMINER’S PAPER 
 

 

 

INFORMATION FOR THE EXAMINER 

 

 

 

 

PART ONE        [Time:  One Hour] 

 

Listening Comprehension                                                                                    10 marks 

 

Dictation                                                                                                                15 marks 

 

Conversation                                                                                                         10 marks 

 

Reading Comprehension                                                                                      15 marks 

 

 

 

PART TWO   [Time: 2 hours] 

Essay                                                                                                                        20 marks 

Translation from Arabic into English or Maltese                                               10 marks 

Translation from English into Arabic                                                                  10 marks 

Grammar                                                                                                                   5 marks 

Culture                                                                                                                       5 marks 
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PART ONE 

 

Examiner’s Paper 

ARABIC – YEAR 9 (3
rd

 Year)  

ORAL/AURAL EXAMINATION 

ANNUAL EXAMINATION 2017                                                                                             

فهم المسموع  نص   

والفراشات. عندنا قطّة  الن, ُخصوصاً الخيل واألرانبي, حتى االحيوانات من صغرأُحبُّ 

 وحوض سمك وأرنبان أبيضان وكبيران.

 أنا وأُختي نغسُل القطّة ونُطعمها, ونغسُل أيضاً حوض السمك وقفص األرانب.
 أُريُد شراء ُسلحفاة وطيور.

عندما أكوُن داخل الحقل وفي الحدائق.أُحبُّ أيضاً الطب  أنا أشعُر بسرور مع الحيوانات

, لذا أُساعُد الحيوانات المريضةُ والحيوانات أثناء الوالدة.ُمفيد  وجميل   البيطري النَّهُ عمل    
. تُستعمل الحيوانات انَّ تربية الحيوانات تُعطينا الكثير من الطعام مثل البيض واللحم والحليب

أيضاً للنقل في العربات وفي المسابقات وحتى في السيرك والزينة كأحواض السمك وطيور 
.الكناري وغيرها  

 

 

 

 
 درجـــــــــات(                                                                                                                         (10

 اإلمالء

أُختي الكبيرة رّسامة ُممتازة, تذهَُب وابنة خالي الى المتاحف والمعارض في المدينة, وبعدها 

األعمال الفنيَّة التي شاهََدتها هُناك الى مجلَّة الجامعة. أيضاً, تذهُب وصديقاتُها الى تكتُُب عن 

السينما, ونحُن معهم.عندما يكون الجوُّ ُمعتدالً , وليس هناك مطر, ُخصوصاً في أيّام العيد, 

 تذهُب عائلتُنا الى الحديقة العاّمة.

    درجــــــــة(                                                                                                                      (15

                                                                     

 المحادثة

 .يقوم الطالب باختيار موضوع  من  الموضوعات  األتية  للمحادثة  مع  الممتحن

 حيواني البيتي.  -3          موضوعي المدرسي الُمفَّضل.  -2          في الريف. يوم  -1

     ( درجــــــــات   10)
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations 2017 
 

YEAR 9 (3
rd

 Year) ARABIC TIME: 1h 30min 
 

 

Name: _______________________________         Class: _______________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

وحدة  االمتحانات                                                                                                           

  ادارة  التعليـــــم

 

 االمتحان  السنوي  في  مادة  اللغة  العربية  للعام  الدراسي 2016 – 2017

 

 السنة  الثالثة  من  المدارس  النموذجية
 

PART TWO 

 

 

 Answer all the questions                                                                             أجب )أجيبي( عن  جميع

 األسئلة

  
 

 

1)  In not less than 100 words write about one of the following topics: 

 

كلمة :     100ا  ال  يقل  عن   عن  أحد  الموضوعات  بم  عبر  )عبري( اإلنشاء:   (1  
 

 

 

    حكايات جدَّتي. .1

 خدمات الصحيَّة في الجزيرة.أُل .2

 فيلم أعجبني. .3

 ُمساعدة الفقراء. .4

 درجة( 20)
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PART TWO 

 

2) Translate from Arabic into English or Maltese:  
 

:(  ترجم  )ترجمي(  من  اللغة  العربية  الى  المالطية  أو  االنجليزية 2  
 

. َصفََّق الحاضرون بعد انتهاء المسرحيَّة. 1  

________________________________________________________  

. وقفت الحماماُت على الغضون العالية. 2  

________________________________________________________  

التقت الصديقاُت في المطعم. . 3  

________________________________________________________  

. عند أبي هاتف محمول جديد واخر قديم. 4  

________________________________________________________  

ليلى نظّارةً شمسيّةً. لبست 5  

________________________________________________________  

 درجات(  10) 

3) Translate from English into Arabic:  

(  ترجم  )ترجمي(  من  اللغة  االنجليزية  الى  العربية :3  
 

1.  Who likes swimming? 

___________________________________________________________________________ 

2.  My uncle doesn’t speak English. 

___________________________________________________________________________ 

3.  The farmer works in the field. 

___________________________________________________________________________ 

4.   My grandfather worked as a doctor all his life. 

________________________________________________________________  

5. I like my beautiful house. 

________________________________________________________________ 

درجات( 10)  
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4)  Grammar:  Vocalize the following sentences: 

 الحروف:  أكمل )اكملي(  التشكيل  بوضع  الحركات  على  جميع( 4

 

 .   اعيش مع عائلتي الكبيرة في بيت جديد.1

  اصبح عالء سمين بعد العطلة..  2

 العنب والرمان. أحب من الفواكهة  . 3

 وضعت المرأة الصندوق فوق المائدة..   4

 افتح الباب بمفتاحك ال مفتاح أختك..   5

 درجات(  5)

 

5) Culture: Complete the following sentences: 

 أكمل )اكملي( الجمل اآلتية بالكلمة المناسبة:( الثقافة: 5

 عبد الحليم _________ هو ُمغنِّي مصري.  .1

 .  يعيُش البدوي في بيتٍ من _________.2

 .  يُصلّي المسلمون صالة الجماعة في _________.3

 . عاصمة تونس هي _________.4

 أنا عربي ولُغتي _________ هي العربيّة..  5

 درجات(  5)
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations 2017 
 

YEAR 9 (3
rd

 Year) ARABIC CANDIDATE’S PAPER 
 

 

Name: _______________________________         Class: _______________ 

 

 

                PART ONE                                                                                                                          

Candidate’s Paper [1]  

ORAL/AURAL EXAMINATION 2017 

 

 

 فهم  المسموع

Listening Comprehension  

 

Instructions 
 

You will hear the passage read in standard Arabic.                                                 

The examiner will read aloud the extract.                                                                                            

When you hear the signal that the extract is finished you will hear a repetition of the extract a 

second time.                                                                                                                               

On hearing the signal for the second time you should start to write your answers.          

You may take rough notes. 

 
 ها الكاتب؟أكثر حيوانات يُِحبُّما هي  .1

________________________________________________________________ 

 كم أرنباً عند الكاتب وما هو شكلهم؟ .2

________________________________________________________________ 

 أَي طعام تُعطي الحيوانات؟ .3

________________________________________________________________ 

ص بعالج الحيوان؟ .4  ما هو الطِّب الُمتََخصِّ

________________________________________________________________ 

 بماذا تُستعمل الحيوانات؟ .5

________________________________________________________________ 

 درجـات(                                                                                                                      (10  
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                 PART ONE 

 

                                                                                                                  Candidate’s Paper [2] 

 

ARABIC – YEAR 9 3
rd

 Year 

ORAL/AURAL EXAMINATION  

 

ANNUAL EXAMINATION – 2017 

 

                    المحادثة 
                                                           Conversation                                

 للمحادثة  مع  الممتحن /  الممتحنة  يقوم  الطالب )تقوم  الطالبة(  باختيار  موضوع  من  الموضوعات اآلتية
 

 

 

 

Choose one of the following topics for conversation with your examiner:- 

          
 يوم في الريف. .1

 

ل. .2  موضوعي المدرّسي الُمفَضَّ

 
 حيواني البيتي. .3

 

 

 ( اتدرج 10)
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PART ONE 

 

                                                                                                                  Candidate’s Paper [3] 

 

ARABIC – YEAR 9 3
rd

 Year 

ORAL/AURAL EXAMINATION 

 

ANNUAL EXAMINATION – 2017 

 

                                                                       Reading Comprehensionفهم المقروء

 

بيتنا. نعبُُر الحديقةَ العاّمةَ والدكاكيَن ثُمَّ نصلها.  ألمكتبةُ تحتاج الى عشر دقائق مشياً من

ل الى جهة اليمين. وَجَدت كتابين,  -تعرُف أُّمي مكان الُكتُب التي تُريُدها انَّها في الطابق األَوَّ

كيفيَّة عمَل نوعٍ من ستائر  كاَن اَحُدهُما مليئاً بالُصور الجميلة مع وصف ُخطوة ُخطوة حولَ 

ُب اّمي. وأنا وأُختي القماش. َستُج معها, عمل ستارة تفصُل المطبخ عن طاولة الطعام.رِّ  

فوق جدول ماء يسير من  لكي نصل الى المركز الترفيهي يجب أن نعبَر جسراً للُمشاة

الحديقة العاّمة. هذا المركز يقع على ارض كبيرة, ويقولون بأنَّ الف شخص يمكن أن يكونوا 

صاالت ألعاب ُمختلفة, لكرة السلّة والمضرب والشبكة  . في المركزفيه في وقت واحد

 وغيرها. في ذلك اليوم نلعب الريشة والسكواتش.
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PART ONE 

 

                                                                                                                   Candidate’s Paper [4] 

 

ARABIC – YEAR 9 3
rd

 Year 

ORAL/AURAL EXAMINATION 

 

ANNUAL EXAMINATION – 2017 

 

 

Candidates are to answer the following questions ORALLY: 

 

 

 األسئلة:
 

 
 كم من الوقت يحتاج المشي من البيت الى المكتبة؟  -1

 
 توجد الُكتب التي تُريدها األم؟أين   -2

 
 الستارة؟ ذا ستفصلما  -3

 

 ماذا يوجد تحت جسر الُمشاة؟  -4

 
 ما هي األلعاب المذكورة في النص؟  -5

 

                                     
       درجة (  15)



Arabic – Marking Scheme – Year 9 (3rd Year) – 2017                 Page 1 of 3 

DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations 2017 
 

YEAR 9 (3
rd

 Year) ARABIC MARKING SCHEME 
 

 

Instructions for the Examiner and Distribution of Marks for the Aural and Oral Part 

Part One 

Listening Comprehension - 10 marks 

 والفراشات. واألرانبالخيل  .1
 أبيضان وكبيران.أرنبان  .2

 ألبيض واللحم والحليب. .3

 الطّب البيطري. .4

 بالسيرك والُمسابقات والزينة. .5
 

 Loses 1 mark in each answer for any spelling mistake 

 

 

Dictation – 15 marks 

Perfect orthography 12 marks.  Excellent handwriting 3 marks.   

Loses 1 mark for any spelling mistake. 

 

Conversation – 10 marks 

Fluency 2 marks.  Pronunciation 2 marks.  Intonation 2 marks.  Communication 2 marks.  

Content 2 marks. 

 

Reading Comprehension – 15 marks 

3 marks for each correct answer.  2 marks for conveying the gist. 

 

___________________________________________________________________________ 
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Part Two 

20 marks – Essay 

1. A descriptive essay about: My grandmother's stories. 

2. A descriptive essay about: Health services in the Island. 

3. A descriptive/ narrative essay about: Life in the city.   

4. A descriptive essay about: Helping the poor. 

  
Distribution of Marks: Content 10 marks; Grammar 5 marks; Spelling 5 marks 

 

 
10 marks – Translation from Arabic into English or Maltese 

 

1. The ones present clapped their hands following the end of the play. 

2. The pigeons stood on the high branches. 

3. The female friends met in the restaurant. 

4. My father has a new and an old mobile phone. 

5. Layla wore sunglasses. 

 
Distribution of Marks:  Obtains 1 mark for just conveying the gist. Spelling mistakes are not to be penalized 

here. Full marks for an accurate translation. 

 

 

 

Translation from English into Arabic – 10 marks 
من يُحبُّ السباحة؟ . 1  

عّمي ال يتكلَّم االنجليزية..  2  

يعمل الفالّح في الحقل..  3  

عمل جدي كطبيب طيلة حياته..  4  

انا اُحبُّ بيتي الجميل..  5  

 

 

5 marks –Grammar: Vocalize the following sentences  

 أعيُش مع عائلتي الكبيَرِة في بيتٍ جديٍد.   .1

 أصبَح عالء  سمين  بعَد الُعطلَةِ..  2

ماَن..   3  أُِحبُّ مَن الفواكهَِة الِعنََب والرُّ

 وضَعْت الَمرأَةُ الُصندوَق فوَق المائَِدِة..   4

 الباَب بُِمفتاِحَك ال ُمفتاحِ أُختَِك. فتحِ  أِ .   5
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5 marks – Culture: Complete the following sentences 
 

  

 هو ُمغنِّي مصري. حافظ.  عبد الحليم 1

 .الشعر.  يعيُش البدوي في بيتٍ من 2

 المسجد..  يُصلّي المسلمون صالة الجماعة في 3

 تونس.. عاصمة تونس هي 4

 هي العربيّة. األُمأنا عربي ولُغتي .  5

 

 

 


