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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations 2017 
 

YEAR 10 (2
nd

 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 (2
nd 

Year)  

ORAL/AURAL EXAMINATION 

ANNUAL EXAMINATION 2017                                                                                             

.فهم المسموع    

تسود في المجتمع في وقت معين. ويقوم مصممو  أوأألزياء, هي األلبسة التيألموضة 
األزياء بأخذ االفكار من الطبيعة والفنون وأزياء الشعوب وقضايا المجتمع, ثم يعرضون 

خذ الألسواق العامة هذه االفكار وتنتج المالبس تصاميمهم في عروض األزياء. بعدها تأ

 الجديدة بكميات كبيرة حتى تبيعها للناس بأسعار مناسبة.
لع الناس عليها من عروض األزياء والمجال ت االلوان واألشكال في كل سنة, ويط   تغيّروت

خر اوالتلفاز, وأيضاً من المشاهير, الذين يشاهدونهم في التلفاز أو السينما وهم يلبسون 

التي يضعونها,  صيحات الموضة. وكثير من الناس يقلِّدون المشاهير في ملبسهم وفي الزينة
مهم حتى وان كان فارغاً! وحتى عارضات االزياء, فقد أصبحن نموذجاً تقلِّده بل وفي كال

كثيراً.ئاً الكثير من الشابات, حتى فيما ال عالقة له باألزياء, وفيما ال تفهم العارضات عنه شي  
 درجـــــــــات(                                                                                                                         (10

 اإلمالء

ط كبيرةٌ عنَد جدول الماء في الناحية األُخرى من الحديقة... لم تكن بعيدةً  كان هناك شجرة بلوُّ

هم أألطفال لعبوا تحتها وحفروا أسماءقديمة وعشرات او مئات عن ألعاِب األطفال. الشجرةُ 

. عالٌء بالثُقوِب والُجحور الصغيرةِ التي تبدو مفتوحة على جدول الماءِ عليها. الشجرةُ مليئةٌ 

 وياسٌر يعرفان الشجرةِ جيداً النهما لعبا تحتها كثيراً.

 درجــــــــة(                                                                                                                   (15

 محادثةال

 يقوم الطالب باختيار موضوع  من  الموضوعات  األتية  للمحادثة  مع  الممتحن.

 لعمل خالل المرحلة المدرسيةأ  -3          نهاية األُسبوع  -2         شباب والكحولال  -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 (2
nd

 Year) ARABIC TIME: 2 hours 
 

 

Name: _______________________________         Class: _______________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

م   االمتحان  السنوي  في  مادة  اللغة  العربية  للعام  الدراسي 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  

 

 أهمي ة الحدائق العام ة .1

ق. .2  التسوُّ

 الموضة. .3

 مالطا. النوادي الليلية 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  
 

 

 وهو خارٌج من متجر الدرا جات. كان فرُح عالء كبيراً  .1

______________________________________________________ 

لة. .2  طلبُت من صديقتي أن تشتري لي مجل تي الُمفَض 

______________________________________________________ 

 .أكثر صديقاتيرفة الضيوف مليئة بأهلي وأقربائي وكانت غ .3

______________________________________________________ 

ن, خصوصاً الرئة  .4 ة الُمَدخِّ ر التدخين بِصح   والجهازالتنفسي والقلب.يضُّ

______________________________________________________ 

 الحافالت والقطارات وسي ارات األُجرة.في منطقتنا جميع أنواع وسائل النقل:  .5

______________________________________________________ 

 درجات(  10) 
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3) Translate from English into Arabic:  

 

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

 
1.  What is the expiry date of this medicine?  

 _____________________________________________________________ 

 
2.  Hello, I would like to open a savings account.  

 _____________________________________________________________ 

  
3.  Is there a swimming pool exclusively for children? 

 _____________________________________________________________ 

 
4.  Buy a shirt and get the second one for free. 

 _____________________________________________________________ 

 
5.  The police arrested the criminal.  

_____________________________________________________________ 

درجة(  10)   
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PART TWO 

4) Grammar: Underline the correct word. 

   النحو (4

 أختر/ اختري الكلمة المناسبة: 

 

 أُكتبن ( درسكما االّن.-أُكتبا-وا) أُكتُب .1

 هُم (رِكَبْت الحافلة.-هُن   -( ركبَت القطاَر, و) هي أنتم -أنتِ  -) أنتَ  .2

 كثيرين (. -كثير -في حديقة الحيوانات, حيوانات ) كثيرة  .3

 المدرسةَ ( -المدرسةُ  -) المدرسةِ كتاٍب ( من مكتبة  -كتاباً  -قراَت الطالبة ) كتاب  .4

 أمٌس ( -أمساً  -وزراء ( الثقافة والسياحة ليلة ) امسٍ  -وزيري -زار المدينة ) وزيرا  .5

 

 درجات(  5)

________________________________________________________________ 

5) Culture: Complete the following sentences: 

 الثقافة( 5

 كملي( الجمل اآلتية:أأكمل )

 

 . األسكندرية مدينة ساحلية في _________.1

 _________ باليد خير من عشرة على الشجرة. . 2

 بغداد هي عاصمة _________. .  3

 _________ أيّام.يحتفل المسلمون بعيد الفطر  .  4

 تونس هي احدى دول شمال _________.  .  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 10 (2
nd

 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. 
 

 ما هي الكلمة الُمرادفة لكلمة الموضة .  1.

_____________________________________________________________ 
 

 من أين يأخذ مصممو األزياء هذه األفكار؟  2.

_____________________________________________________________ 
 

 موضة؟أين يمكن متابعة أخبار ال   3.

_____________________________________________________________ 
 

 لماذا يقلد الناس المشاهير؟   4.

_____________________________________________________________ 
 

 من أصبح نموذجاً تقلِّده الكثير من الشابات؟  5.

_____________________________________________________________ 

 درجـات(                                                                                             (10     
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      PART ONE 

 

                                                                                                Candidate’s Paper [2] 

 

ARABIC – YEAR 10 2
nd

 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:- 

          
 الشباب والكحول.  1.
 
 
 نهاية األُسبوع مع العائلة.   2.

 

 
 عمل خالل المرحلة الدراسية.ال   3.

 

 

 ( اتدرج 10)
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PART ONE   

 

Candidate’s Paper [3] 

  

ARABIC – YEAR 10 2
nd 

Year 

 

ORAL/AURAL EXAMINATION 

 

ANNUAL EXAMINATION – 2017 

 

                                                                    Reading Comprehensionالمقروءفهم 

                    

تين في بعضها.  أنا ومحمود وياسر وباقي االصدقاء ركبنا في جميع انواع األلعاب, ومر 

األشباح صاح سامي  ضحكنا كثيراً ونحن نصدم بعضنا في السيارات الكهربائية. في قطار

صيحة عالية جعلت الجميع يضحكون مثل المجانين! كانت لعبة الدببة اللعبة المائية الوحيدة 
 وكانت تسلية طيبة.

كان يجب أن نترك المكان. عندما ركبنا الحافلة كان اكثرنا الغروب, وصار الوقت وقت 

 يريد ان ينام قليالً.
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PART ONE   

 

Candidate’s Paper [4] 

  

ARABIC – YEAR 10 2
nd 

Year 

 

ORAL/AURAL EXAMINATION 

 

ANNUAL EXAMINATION – 2017 

 
 

Candidates are to answer the following questions ORALLY. 

 

 األسئلة:

 
 أذكر أسماء اثنين من األصدقاء.  .1

_____________________________________________________ 
 

 ما هو نوع السيارات التي لعب فيها األصدقاء؟  .2

_____________________________________________________ 

 

 لماذا ضحك األصدقاء ضحكاً كثيراً؟  .3

_____________________________________________________ 
 

 أين صاح سامي صيحةً عاليةً؟  .4

_____________________________________________________ 

 

 ما هي اللعبة المائية الوحيدة التي كانت؟  .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 (2
nd

 Year) ARABIC MARKING SCHEME 
 

 

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

Part One 

Listening Comprehension – 10 marks 

 ألزياء.ا .1

 من الطبيعة والفنون وأزياء الشعوب وقضايا المجتمع. .2

 من عروض االزياء والمجالت والتلفاز. .3

 وحتى في كالمهم.في ملبسهم وفي الزينة التي يضعونها  .4

 عارضات األزياء. .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:  The importance of public gardens. 

2. A narrative/descriptive essay about:  Shopping. 

3. A descriptive essay about:  Fashion. 

4. A descriptive essay about:  Night clubs in Malta. 

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

 

 
10 marks – Translation from Arabic into English or Maltese 

1. Alaa was happy as he was leaving the bicycle shop. 

2. I asked my friend to buy me my favourite magazine. 

3. The guest room was filled with my relatives and most of my friends. 

4. Smoking harms the smoker's health, especially the lungs, the respiratory system and the 

heart. 

5. In our area there are all means of transport: buses, trains and taxis. 

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

 

 

 

Translation from English into Arabic – 10 marks 

 

 ما هو تاريخ انتهاء هذا الدواء؟ .1

 َمرحباً, أريد فتح حساب توفير. .2

 ؟هل هناك مسبح فقط لألطفال .3

 أِشتر قميصاً تحصل على اّ خر مجاناً. .4

 أَلقت الشرطة القبض على المجرم. .5
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Grammar: Underline the correct word – 5 marks 

 

 االن. أُكتُبن ( درَسُكما -أُكتُبا -واأُكتُب ) .1

 هُم ( َركبَْت الحافلة.-هُن  -هي )القطاَر و أنتم ( َرِكبتَ  -أنتِ  -أنتَ )  .2

 كثيرين (.-كثير-كثيرةحيوانات )  حديقة الحيواناتفي . 3

 المدرسةُ(. -المدرسةِ -كتاٍب( من مكتبِة ) المدرسةُ -كتاباً -قرأَْت الطالبةُ ) كتابٌ  . 4

 أمٌس (. -امساً  -امسٍ  وزراء ( الثقافة والسياحة ليلة ) -وزيري -وزيرازاَر المدينةَ )  . 5

 

 

 

 

5 marks – Culture: Complete the following sentences 

 

 

 

 مصر.االسكندرية هي مدينةٌ ساحليةٌ في  1

 باليد خيٌر من عشرة على الشجرة.ُعصفور  . 2

 العراق.بغداد هي عاصمة  .  3

 أي ام.ثالثة  يحتفل المسلمون بعيد الفطر  .  4

 أفريقيا.تونس هي احدى دول شمال  .  5

 

 


