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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations 2017 
 

YEAR 10 (4
th

 Year) ARABIC EXAMINER’S PAPER 
 

 

 

INFORMATION FOR THE EXAMINER 

 

 

 

PART ONE        [Time:  One Hour] 

 

Listening Comprehension                                                                                    10 marks 

 

Conversation                                                                                                         10 marks 

 

Reading Comprehension                                                                                      15 marks 

 

Dictation                                                                                                                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 10 (4
th

Year)  

ORAL/AURAL EXAMINATION 

ANNUAL EXAMINATION 2017                                                                                             

فهم المسموع    
, بنيت على مساحة واسعة من األرض. تقع مدرستنا في منطقة جميلة, تحيط بها األشجار

ة, والبقية تحوي الصفوف والمختبرات, عدا مختبر وفي مدرستنا عدة بنايات, احداها لالدار

الدراسة التكنولوجية فهو في مبنى جديد مع قسم الحاسوب. أيضاً هناك مبنى صغير لقسم 
 اللغات.

, حيث نقوم أّما الصفوف فأكثرها تستخدم اللوحة فقط,  وبعضها فيه أيضاّ حاسوب لكل طالب

القلم والورقة.بحل التمارين بلوحة المفاتيح والّشاشة وليس   
وخزانات للمواد قسم المختبرات العلمية هناك طاوالت مجهزة بخزانات وأحواض,   في

نات.الكيماوية للتجارب. وفي مختبر األحياء اجهزة التكبير وخزانات العي    
 أّما القاعة الرئيسية فهي تحوي مسرحاً كبيراً ُمَجهزاً بما يحتاجه الطلبة في فّعالِيّاتهم.

 درجـــــــــات(                                                                                                                         (10

 اإلمالء

في بلبيس بمصر, ودرس الطب بجامعة القاهرة وتعلم في شيكاغو ثم  ُولَِد مجدي يعقوب

ّصائي جراحات القلب والرئتين في مستشفى . اصبح أخ1962انتقل الى بريطانيا في عام 

 .1992ومديراً لقسم االبحاث العلمية والتعليم منذ عام  1969هيرفيلد  في عام 

بَرَع الدكتور مجدي يعقوب في عمليّاته الجراحية التي اجراها طيلة عشرين عاماً حتى صار 

 لجّراح األّول للقلب في بريطانيا, ومن أشهر جّراحي القلب في العالم. ا

 درجــــــــة(                                                                                                                   (15

 المحادثة

 للمحادثة  مع  الممتحن.  يقوم الطالب باختيار موضوع  من  الموضوعات  األتية

 في الطائرة.  -3          يوم في السوق.  -2        رحلة في الطبيعة.  -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 10 (4
th 

Year) ARABIC TIME: 2 hours 
 

 

Name: _______________________________         Class: _______________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

م  اللغة  العربية  للعام  الدراسي  االمتحان  السنوي  في  مادة 2016 – 2017  

 

 السنة  الرابعة ) المستوى الثاني (  من  المدارس  الثانوية. 
 

 

 Answer all questions                                                                                  
 أجب/أجيبي عن جميع األسئلة 

 

 

 

1) Write an essay about one of the following subjects in not less than 150 words.  

 

كلمة :     150عبر  )عبري(  عن  أحد  الموضوعات  بما  ال  يقل  عن    اإلنشاء:(  1  

 

 قضاء يوم في المستشفى. .1

ف على أصدقاء ُجدد عبر شبكة االنترنت. .2  التعرُّ

 وصْف مدينتي. .3

 منتجعاجازة في  .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  

 

 

 ألفراد العائلة.كان يوم األحد يوماً ُمِمالً  .1

______________________________________________________ 

 قاسم يريد أن يُصبِح محامياً. .2

______________________________________________________ 

 فرح ال تهتّم بالدراسة وتُريد العمل ُمباشرةً بعد اكمال المدرسة. .3

______________________________________________________ 

 تَرك عم ي التدخين ُمنُذ حوالي أربعة اسابيع. .4

______________________________________________________ 

 َكلَّفتني الة التصوير الجديدة مئتي يورو. .5

______________________________________________________ 

 درجات(  10) 

 

 

 

 

 

 

  



Arabic (Written Paper) – Year 10 (4th Year) – 2017               Page 3 of 4 

3) Translate from English into Arabic:  
 

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

 
1.  She has many relatives in Cairo. 

 _____________________________________________________________ 

 
2.  Internet cafes have spread out worldwide. 

 _____________________________________________________________ 

  
3.  I think this gentleman needs help. 

 _____________________________________________________________ 

 
4.  My manager bought two new bags. 

 _____________________________________________________________ 

 
5.  There are two beds in the bedroom and one in the guest room. 

_____________________________________________________________ 

درجة(  10)   
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PART TWO 

4) Grammar:  Vocalize the following sentences: 

   النحو (4

 الحركات  على  جميع  الحروف:أكمل )اكملي(  التشكيل  بوضع   

 

 

 أنت تخافين من هذا الحيوان. .1

 تََذوق بلسانك هذه الفاكهة. .2

 تقرأين المقال وتكتبين الرد.  .3

 هو يسكن االن في بيت كبير.  .4

 متى ترجع عمتك الى المدينة يا ولد.  .5

 

 درجات(  5)

________________________________________________________________ 

5) Culture: Complete the following sentences: 

 الثقافة( 5

 كملي( الجمل اآلتية:أأكمل )

 

 . عزيزي سامي: أدعوَك لحضوِر حفلة عيد _________ العاشر.1

 .  أنا ذاهب ألنام, تُصبح على _________.2

 ____________  هي أشهر مطربة في العالم العربي. .  3

 _________ هي عاصمة األُرُدن. .  4

 يأتي عيد الفطر بعد نهاية شهر _________.   .  5
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations 2017 
 

YEAR 10 (4
th 

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. 

 

 يُحيطُ بالمدرسة؟ذا ما  1.

_____________________________________________________________ 

 

 ماذا يوجد في المبنى الجديد؟  2.

_____________________________________________________________ 
 

 ماذا تستخدم اكثر الصفوف؟   3.

_____________________________________________________________ 

 

 لماذا يقلد الناس المشاهير؟   4.

_____________________________________________________________ 

 

 الشابات؟ من أصبح نموذجاً تقل ده الكثير من  5.

_____________________________________________________________ 

 درجـات(                                                                                                               (10     
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       PART ONE 

 

                                                                                                   Candidate’s Paper [2] 

 

ARABIC – YEAR 10 4
th

 Year 

ORAL/AURAL EXAMINATION  

 

ANNUAL EXAMINATION – 2017 

 

 

 Conversation                                                                              المحادثة 

                               

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

 الممتحن /  الممتحنة
 

 

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

          
 رحلة في الطبيعة.  1.
 

 
 يوم في السوق.   2.
 

 
 في الطائرة. 3.

 

 

 ( اتدرج 10)
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PART ONE   

 

Candidate’s Paper [3] 

  

ARABIC – YEAR 10 4
th

 Year 

 

ORAL/AURAL EXAMINATION 

 

ANNUAL EXAMINATION – 2017 

 

 

                                                                                        Reading Comprehensionفهم المقروء

 

عاً كبيراً وذلك حسب المناخ والعمل. فالبدوي في  ع اللباس في البلدان العربيَّة تنَوُّ يتتوَّ
خفيفاً في الصيف واخر من الصوف الصحراء, والريفّي في المناطق الزراعيَّة , يلبُس جلباباً 

في حين انَّ الُكردي يلبس السروال من الصوف ليحميه من البرد  في الشتاء, مع عباءة
ويُناسب الحركة في الجبال. أكثر الموظّفين والُعّمال في الُمُدن يلبسون اللباس الغربي.االَّ أنَّ 

يزالون يلبسون اللباس التقليدي,  بالد عربيَّة عديدة كالخليج واليمن والسودان الالعرب في 

                                                      من اجل الحفاظ على تُراثهم الشعبي.
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PART ONE   

 

Candidate’s Paper [4] 

  

ARABIC – YEAR 10 4
th

 Year 

 

ORAL/AURAL EXAMINATION 

 

ANNUAL EXAMINATION – 2017 

 
 

Candidates are to answer the following questions ORALLY. 

 

 األسئلة:

 
ع اللباس في البلدان العربية؟  .1  حسب ماذا يتنوَّ

_____________________________________________________ 
 

 من يلبس جلباباً خفيفاً في الصيف؟  .2

_____________________________________________________ 

 

 ما نوع الجلباب الذي يُلبُس في الشتاء؟  .3

_____________________________________________________ 
 

 ماذا يلبُس أكثر الموظفين والُعّمال في الُمُدن؟  .4

_____________________________________________________ 

 

 تُحافظ على اللباس التقليدي.ة أُذُكر أسماء ثالثة بالد عربيّ   .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 10 (4
th 

Year) ARABIC MARKING SCHEME 
 

 

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

Part One 

Listening Comprehension – 10 marks 

 تُحيطُ بالمدرسة األشجار. .1

 الدراسة التكنولوجية وقسم الحاسوب.مختبر  .2

 تستخدم أكثر الصفوف, اللوحة. .3

 للتجارب. .4

 مسرحاً كبيراً. .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:  A day in hospital. 

2. A narrative/descriptive essay about:  Meeting new friends on the internet. 

3. A descriptive essay about:  My town. 

4. A descriptive essay about:  A holiday in a resort. 

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

 

 
10 marks – Translation from Arabic into English or Maltese 

1. Sunday used to be a boring day for the members of the family. 

2. Qasem wants to become a lawyer. 

3. Farah doesn’t show interest in studying, and she wants to start working immediately after 

finishing school. 

4. My parental uncle quit smoking around four weeks ago. 

5. The camera cost two hundred euro. 

 

 
Distribution of Marks:  Full marks for an accurate translation; 5 marks for conveying the gist. 

 

 

 

Translation from English into Arabic – 10 marks 

 

 لديها الكثير من االقارب في القاهرة. .1

 انتشرت مقاهي األنترنت في كل العالم. .2

 أعتقد ان هذا الرجل يحتاج الى ُمساعدة. .3

 جديدتان.ترى مديري حقيبتان أِش .4

 هناك سريران في ُغرفة النوم واخر في ُغرفة الضيوف. .5
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Grammar:  Vocalize the following sentences – 5 marks 

 

 أَنِت تَخافيَن من هذا الحيواِن. .1

ْق بِلِسانَِك هذِه الفاِكهَِة. .2  تََذوَّ

 تَقرأيَن الَمقاَل َوتَكتُبيَن الَردَّ. . 3

 االَن في بيتٍ كبيٍر.هَُو يسُكُن  . 4

تَُك الى المدينِة يا ولْد. . 5  متى تَرِجُع َعمَّ

 

 

 

 

5 marks – Culture: Complete the following sentences 

 

 

 العاشر. ميالدي. عزيزي سامي: أدعوَك لحضوِر حفلة عيد 1

 خير. .  أنا ذاهب ألنام, تُصبح على 2

 هي أشهر مطربة في العالم العربي. أُم ُكلثوم  .  3

 هي عاصمة األُرُدن. عّمان   4

   رمضان.  يأتي عيد الفطر بعد نهاية شهر .  5

 


