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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations 2017 
 

YEAR 9 (1
st
 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: One Hour 30 minutes] 

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 (1
st
 Year)  

ORAL/AURAL EXAMINATION 

ANNUAL EXAMINATION 2017                                                                                            

فهم المسموع  نص   

كلُّ سنٍة, تُنَظُِّم مدرستنا مسابقةً لجمع المال للفقراء. هذه السنِة, الُمسابقَةُ ألجمِل صورةٍ 

ستُنا هناك طالبان يفوزان فوتوغرا فيٍة. أنا أُحبُّ التصوير من صغري, وعندما قالت ُمدرِّ

عة, لكن فَكَّرُت  بالجائزة الذهبيَِّة ألجمل صورٍة, أخذُت أنا وصديقي طارق , صوراً ُمتنوِّ
ئِلنا ووّزعنا بصورٍة غير عاديّة في موضوع ُمساعدة الفقراء. جمعنا بعض أصدقائنا وعوا

وُزهوراً يحمُل ُكّل واحٍد منهم في يدِه, وأخذُت بعَض الُصَوِر. بعَد تحميِض االفالِم, ُشموعاً 

ألوانُها واضحةٌ وُمتناسقَةٌ. -َخَرَجْت الصوُر أجمَل كثيراً   
ديرةُ اسمي واسم طارق وقالت: هيّا يا ياسر نشعُر بالقلقِ, وعندما نادت المُ  انتظرنا ونحنُ 

لوحة الشموع والُزهور فازت بالجائزةِ. وهيّا يا طارق, لوحتُُكم وهي  
 

 درجات( 10) 

 

 

 االمالء:

 

مع الحيوانات عندما أكوُن داخَل الحقِل أو في الحدائق. الطبُّ البيطرُي عمٌل  أشُعُر بالُسرورِ 

 مفيٌد وجميٌل, أساعُد الحيوان المريض أو الحيواَن في الوالدةِ. 
لطعام كالبيض واللحم والحليب وغيرها, وتُساعُد أيضاً تربية  الحيوانات تُعطي الكثير من ا

ابقاِت والسيرِك وحتى في الزينِة كأحواُض بالنقِل في العرباِت, وتُستخدُم أيضاً في الُمس

 السََّمِك وطيور الكناري وغيرها.
 

 درجة(  15)
 

 المحادثة

 .يقوم الطالب باختيار موضوع  من  الموضوعات  األتية  للمحادثة  مع  الممتحن

 

يوٌم في السوِق.  .3          وصُف بيتي. .2          أفراد عائلتي. .1
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations 2017 
 

YEAR 9 (1
st
 Year) ARABIC TIME: 1h 30min 

 

 

Name: _______________________________         Class: _______________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

          وحدة  االمتحانات                                                                                                                 

 ادارة  التعليـــــم

 

 االمتحان  السنوي  في  مادة  اللغة  العربية  للعام  الدراسي 2016– 2017

 

 السنة  الثالثة )المستوى األول(  من  المدارس  النموذجية

 

  

 

 
 

 

 

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

 

 

 البُس العيِد.م .1

 برنامجي األسبوعي. .2

 حفلة عيد ميالدي. .3

 

درجة(  20)  
 

___________________________________________________________________________  
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2)  Translate from Arabic into English or Maltese:  

 

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

 

 1.  أكلت البنت تفاحتين كبيرتين

_____________________________________________________________  

وضَعْت الُمديَرةُ الُكتَُب على الطاولِة. . 2  

_____________________________________________________________  

اشترى أبي سيّارتَهُ الجديدة من المدينة الُمجاورة.  .3  

____________________________________________________________  

. شرَب الولُد عصيَر البُرتُقاِل. 4  

___________________________________________________________  

في الشتاِء يكوُن الجوُّ بارداً ودرجة الحرارة ُمنخقضة..  5  

_____________________________________________________________  
 

 درجات(  10)

   
3)  Translate from English into Arabic:  

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

 
1.  The dogs broke the window. 

___________________________________________________________________________ 

2.  Is the police station close to your house? 

___________________________________________________________________________ 

3.  The wooden chair is big. 

________________________________________________________________ 

4. Sarah washes her face every morning. 

___________________________________________________________________________ 

5.  These goods arrived from Cairo two days ago. 

________________________________________________________________ 

درجات( 10)  
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 Grammar:  Choose the right word: 

  أختر )اختري( الكلمة المناسبة:

 

 تحت ( البيت شجرةٌ كبيرةٌ. -.   ) أمام1

 خرجْت ( الحيوانات من بيوتِها. -) خرجوا  .2

 عاشت ( الفتاة اليوم في المدينِة. -) تعيشُ   . 3

 خرجوا ( الالعبون الى الملعِب.  –) خرَج .   4

 طويلةٌ (.  –قائمات الطعام ) طويالت .   5

 

 درجات(  5)

 

Culture: Complete the following sentences: 

 أكمل )اكملي( الجمل اآلتية بالكلمة المناسبة:الثقافة: 

 

 األرُدن هي _________..  عاصمة 1

 .  زين من المغرب, هو _________.2

 .  الكذُب ________ والصدُق دواء.3

 .  قي _________ نقوُل: ُكلُّ عاٍم وأنتم بخير.4

 نجيب _________ هو روائي مصري. .  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 (1
st
 Year) ARABIC CANDIDATE’S PAPER 

 

 

Name: _______________________________         Class: _______________ 

___________________________________________________________________________ 

 

                PART ONE                                                                                                                          

Candidate’s Paper [1]  

ORAL/AURAL EXAMINATION 2017 

 

 اسئلة  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. 

 

 لمدرسة هذه السنة؟ن أجل ماذا تُنظِّم ام .1

________________________________________________________________ 

 ما هو اسم الصديق الذي اشترك بالمسابقِة؟ .2

________________________________________________________________ 

 تخرُج اصور بعد التحميض؟كيف  .3

________________________________________________________________ 

 ما هو اسم اللوحة اللتي فازْت بالُمسابقة؟ .4

________________________________________________________________ 

 لَِمن سيَُسلَّم المبلغ الذي جمعتهُ المدرسِة؟  .5

________________________________________________________________ 

 درجـات(                                                                                                                      (10  
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                 PART ONE 

 

                                                                                                                  Candidate’s Paper [2] 

 

ARABIC – YEAR 9 1
st
 Year 

ORAL/AURAL EXAMINATION  

 

ANNUAL EXAMINATION – 2017 

 

                                                                       Reading Comprehensionفهم المقروء

 
 مرحباً في بيتي.

 

الى بيِت أُم لينٍة خالةُ فرحٍ.وَصلَْت فرٌح   

 سلَّمْت فرح على العائلِة.

أنِت طويلةٌ ونحيفةٌ.لينة:   

نعم, كنُت السنةُ الماضيةُ سمينةٌ وقصيرةٌ.فرح:   

نعم, رأيُت الصورةَ, أنتِ مختلفةَ االن.لينة:   

أخي سامٌر قصيٌر وسميٌن.فرح:   

فرح تشبه األُم وسامر يشبه األب.أُم لينة:   

وعيون  يا خالتي. أبي قصيٌر وله شعٌر أسوٌد وعيوٌن بُنيَّةٌ. امِّ طويلةٌ ولها شعٌر بُنّينعم فرح: 

 زرقاء. أخي الصغير يشبه خالتي.

أنا!! هذا جميٌل!أم لينة:   

هذه هدية عيد ميالدَك يا عادل, الةُ تصويٍر, كاميرا, أنَت تُحبُّ الصوَر.فرح:   
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PART ONE 

 

                                                                                                              Candidate’s Paper [3] 

 

ARABIC – YEAR 9 1
st
 Year 

ORAL/AURAL EXAMINATION 

 

ANNUAL EXAMINATION – 2017 

 

Candidates are to answer the following questions ORALLY: 

 

 

 األسئلة:
 

 
 من تكون أم لينة؟  .1

 
 كيف كان شكل فرح السنة الماضية؟  .2

 
 من يشبه فرح ومن يُشبه سامر؟  .3

 

 ما هو شكل األُم؟  .4

 

 ما هي هدية عيد ميالد عادل من فرح؟  .5

 

 درجة( 15)                
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations 2017 
 

YEAR 9 (1
st
 Year) ARABIC MARKING SCHEME 

 

 

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

Part One 

Listening Comprehension - 10 marks 

 ُمسابقة ألجمل صورة فوتوغرافيَّة. -1
 طارق. -2

 أجمل كثيراً وألوانُها واضحة وُمتناسقة. -3

 لوحة الشموع والُزهور. -4

 لمركز ُمساعدة الفُقراء في المدينة. -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. 

 لينة تكون خالة فرح. .1

 سمينة وقصيرة. .2

 تُشبه فرح األُم ويشبه سامر األب. .3

 طويلة, ولها شعر بني وعيون زرقاء. .4

 الة تصوير. .5
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Part Two 

20 marks – Essay 

1. An descriptive essay about: New clothes for the feast. 

2. A narrative/descriptive essay about: My weekly schedule. 

3. A descriptive essay about: My birthday party. 

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

 

 
10 marks – ion from Arabic into English or MalteseTranslat 

1. The girl ate two big apples. 

2. The female manager put the books on the table. 

3. My father bought his new car from the nearby city. 

4. The boy drank the orange juice. 

5. In winter the weather is cold and the temperature is low. 
 

 

Translation from English into Arabic – 10 marks 

 

كسرت الكالُب النافذةَ. . 1  

. هل محة الشركة قريبة من بيتك؟ 2  

الكرسي الخشبي كبير. . 3  

يغسل زين وجهه كل صباح. . 4  

. وصلت هذه البضاعة من القاهرة قبل يومين. 5  

 

 

5 marks – right wordhoose the C –Grammar  

 

 تحت ( البيت شجرةٌ كبيرةٌ. -أمام .   )1

 ( الحيوانات من بيوتِها. خرجتْ  -) خرجوا  .2

 عاشت ( الفتاة اليوم في المدينِة. -تعيشُ )   . 3

 خرجوا ( الالعبون الى الملعِب.  – خرجَ ) .   4

 (.طويلةٌ  –قائمات الطعام ) طويالت .   5
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5 marks – the following sentencesCulture: Complete  

 

 

 عّمان..  عاصمة األرُدن هي 1

 مغربي..  زين من المغرب, هو 2

 والصدُق دواء.داء .  الكذُب 3

 نقوُل: ُكلُّ عاٍم وأنتم بخير.العيِد .  قي 4

 هو روائي مصري. محفوظ نجيب .  5

 

 

  

 

 

 

 


