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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2017 

 

YEAR 11 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 11 ORAL/AURAL EXAMINATION 

ANNUAL EXAMINATION   2017                                                                                             

فهم المسموع  نص   

 

أسمي سامح, أعيُش في بلدة صغيرة جميلة على شاطئ البحر. ابي يعمُل تاجراً لالسماك يشتري من الصيادين 

الهُ السمك  ع ُعمَّ صناديق ويبيعه الى باعة السمك. فيصيدهم ُكلَّ يوم, ثُمَّ يُوزِّ  

ا أُمي فتعمل في البيت لقضاء حاجاتنا , ولكنها تساعد في بعض أعمال روضة األطفال القريبة.أمَّ  

تنا مدرسة ثانوية, لهذا دخلت, مع اثنين من أصدقائي, في مدرسة تقع في المدينة الكبيرة. ليس في بلد  

حافلة, صرُت أذهب في اّول يوم في األسبوع الى المدرسة, وأسكن والنَّ المدينة تبعد عن بلدتنا ساعتين قي ال

 في السكن الداخلي, ثم أعود لبلدتنا لقضاء عطلة نهاية األسبوع مع أهلي وأصدقائي.

ي واجبات كثيرة, أخرج من المدرسة للذهاب الى السوق او المكتبات أو ي أيام االسبوع عندما ال يكون عندف

رصة لممارسة األلعاب األلكترونية في المحل قرب محطة الحافالت.التسلية. هذا يعطيني الف  

 كذلك, تطلب مني أمي ان أجلب لها ما تحتاجه في اعمالها المنزلية وفي الروضة.

 
 درجـــــــــات(                                                                                                                         (10

 اإلمالء

تعيش في الريف وسط الحقول والمزارع والحيوانات وتستيقظ صباحا على صوت  كم هي محظوظة سلمى! 

ب الذي حلبته من البقرة واء النقي, وتجلس لتناول البيض والجبنة الطازجة مع الحليالعصافير, وتستنشق اله

ل ساعة. وبعد العودة من مدرسة القرية تخرج لمساعدة أهلها في اطعام الحيوانات, وحتى في قيادة بنفسها قب

سيارات, ثم أخرُج الماكنات الزراعية. أّما أنا فأعيش, وسط الشوارع الضيقة والبنايات, وأصحو على صوت ال

اعود من المدرسة أكمل واجباتي, واتنفس دخانها, وأكل األطعمة الُمعلّبة او منتجات األلبان القديمة. وعندما 

 أو أتكلّم في الهاتف. مع ذلك تشكو سلمى من حياتها النَّها تريد الذهاب الى السينماوأجلس امام التلفاز 

 واألسواق الكبيرة.  فمن مناّ يعيش الحياة األفضل ؟ 

  درجــــــــة(                                                                                                                   (15

                                                                     

 ادثةالمح

 .الممتحن مع  للمحادثة   األتية الموضوعات  من  يقوم الطالب باختيار موضوع 

 ألسمنة في مالطا. -3         ة.جزيرة مالطا والكوارث الطبيعي-2          االنتخابات في جزيرة مالطا.  -1

( درجــــــــات   10) 
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2017 

 

YEAR 11 ARABIC 2 Hours 
 

 

Name: _______________________________         Class: _______________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

          وحدة  االمتحانات                                                                                                                 ادارة  

 التعليـــــم

 

 االمتحان  السنوي  في  مادة  اللغة  العربية  للعام  الدراسي 2016 – 2017

 

 السنة  الخامسة  من  المدارس  النموذجية

 

________________________________________________________________________________ 

 

PART TWO 

 

 Answer all the questions                                                                          أجب )أجيبي(  عن  جميع  األسئلة 

 

 
 

 

1)  In not less than 150 words write about one of the following topics: 

 

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

 

 

 ميزات اللباس العربي. .1

 زيارة سياحية الى مصر. .2

 ازمة السير في مالطا. .3

 الحياة ما بعد المرحلة المدرسية. .4

 مقارنة بين التقاليد العربية والغربية. .5

 

 

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  

أعمُل في مكتبة قريبة من منزلنا. أُغادُر البيت عند الساعة التاسعة والنصف صباحا, ألنني أبداُ العمل في 

يجاد الكتب التي العاشرة. أقوُم  هناك بعدة مهمات, غير أنَّ مسؤوليَّتي الرئيسية هي ُمساعدة الزبائن في أ

 يبحثون عنها. اُخُذ استراحة لُمدة ساعة عند الساعة الواحدة والُربع. 

 بعد الظهر, أُردُّ أحيانا على البريد االلكتروني الذي نتلقَّاهُ من خالل استمارة التواُصل على موقعنا.

ير من األشياء الجديدة.العمل في المكتبة متعب ولكن ُمرضي النني ألتقي بالكثير من الناس وأتعلّم الكث  

أُغادُر المكتبة عند الساعة السادسة والنصف مساءا, وأحيانا اذهُب مباشرة الى البيت, وأحيانا أُخرى التقي 

 ببعض األصدقاء بالمقهى لمدة ساعة أو أكثر, وثُمَّ أعوُد الى البيت قبل التاسعة.

عليه لشراء مالبس وأيضا ُكتب التي أحتاُجها هذه الوظيفة مهمة جدا لي, ألنني أستعمل المال الذي أحُصل 

 للجامعة.

 
 

 
 

 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 درجات(  10)
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PART TWO 

 

   
3) Translate from English into Arabic:  

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

We live in an area called Harrow, which is a large district in northwest London. There are no 

historical sites in our area, yet there are some facilities that provide information about Harrow. One 

of these is Harrow Museum, with exhibitions and displays about the area, showing how it was in the 

past and how it has developed. 

In the neighbouring area, there is the London British Royal Air Force Museum, which is dedicated 

to aircraft. Apart from museums, the Harrow area has also two large shopping centres, St Anns and 

St Georges. Residents of our area and also of neighbouring areas find these shopping centres very 

convenient, because they can do their shopping here without having to travel to Central London, 

which is far away and crowded.  

There are also markets, such as Harrow Market, from where people can buy goods at a lower price 

that the ones found in shops.  

So Harrow is considered to be a great alternative to the busy life of Central London, since it is 

affordable, vibrant and at the same time it is surrounded by parkland and open spaces.    

 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

درجة(  10)  

 

 



 

Page 4 of 4 Arabic – Written Paper – Year 11 – Secondary – 2017 

PART TWO 

4) Grammar:  Vocalize the following sentences: 

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

 

 الولد سعيد..   كان 1

 قرأ الطالب القصة من الكتاب.  .2

 في الحديقة شجرة صنوبر خضراء.. 3

 بكيت ألنني لم أنجح في األمتحان..   4

 كسر اللص الشباك ليدخل البيت..   5

 

 درجات(  5)

____________________________________________________________________ 

5) Culture: Complete the following sentences: 

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

 

 م.1988نال نجيب محفوظ جائزة نوبل لل __________  عام   .1

 .  _________ هي أكبر مدينة مصرية على البحر.2

 .  يحتفل المسلمون بعيد الفطر بشهر __________ هجري.3

 اَعاَده _________ عليكم.. بمناسبة العيد يقولون 4

 من جدَّ وجد ومن زرع ________. .  5

 

درجات(  5)  
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2017 

 

YEAR 11 ARABIC CANDIDATE’S PAPER 
 

 

Name: _______________________________         Class: _______________ 

________________________________________________________________________________ 

 

                PART ONE 

                                                                                                                          Candidate’s Paper [1]  
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. 

 

 ماذا يعمل والد سامح؟ – 1

____________________________________________________________________ 

 أين تقع بلدة سامح؟ – 2

____________________________________________________________________ 

 هل هناك مدرسة ثانوية في بلدة سامح؟  - 3

____________________________________________________________________ 

 مع من يقضي سامح ُعطلة نهاية األُسبوع؟ – 4

____________________________________________________________________ 

 أي نوع من األلعاب يُحب أن يُمارس سامح؟  - 5

____________________________________________________________________ 

 درجـات(                                                                                                                      (10     
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PART ONE 

                                                                                                                             Candidate’s Paper [2] 

 

ARABIC – FORM 5                                                                   ORAL/AURAL EXAMINATION 

 

ANNUAL EXAMINATION – 2017 

 

 

 

                        Conversation                                                                              المحادثة 

        

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

 

 

 

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

          
 االنتخابات في جزيرة مالطا.  - 1

 
 
 جزيرة مالطا والكوارث الطبيعيَّة.   - 2

 

 
 الُسمنة في مالطا.   - 3
 

 

 ( اتدرج 10)
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                         PART ONE   

 

                                                                                                                        Candidate’s Paper [3] 

  

ARABIC – YEAR 11 ORAL/AURAL EXAMINATION 

 

ANNUAL EXAMINATION - 2017 

 
                                                                               Reading Comprehensionقروءفهم الم

         

 
يةمعلومة عرب  

 

 1970فقط: القاهرة واالسكندرية, وفي  2كان عدد المدن العربية التي يزيد سكانها عن مليون نسمة  1950سنة 

 20الى ما يقارب  1990: القاهرة واالسكندرية والجزائر والدار البيضاء وبغداد, ثم ارتفع في 5 ىارتفع العدد ال

مدينة. أسباب ذلك زيادة سكان المدن نفسها, وأيضاً الهجرة من األرياف الى المدن نفسها, وأيضاً الهجرة من 

 .األرياف الى المدن من أجل العمل او التعليم أو حياة أكثر راحةً وتنوعاً 

اما الشواطئ فانَّ الكثير من المدن العربية تقع على شواطىء البحار ) مثل الكويت والبحرين وجدَّة وبيروت 

 والالذقية وغزة واالسكندرية ومقاديشو وجيبوتي وطرابلس وتونس والجزائر والدار البيضاء ونواكشوط(.

للسباحة وممارسة عربية يذهبون الى شواطئ البحاروكما في بريطانيا وغيرها, فانَّ كثيراً من الناس في البلدان ال

 الرياضة في البحر والشمس الدافئة  وتناول األسماك الشهيّة.

مركز مائي باالضافة الى  200كز غوص ومر 450ثالً, أصبح هناك ويتزايد االقبال على ذلك, ففي مصر م

 ي والعالم.مركب بحري, تخدم االف السياح من داخل مصر والوطن العرب 3000حوالي 
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PART ONE 

  Candidate’s Paper 

 

ARABIC – YEAR 11 ORAL/AURAL EXAMINATION 

 

ANNUAL EXAMINATION – 2017 

 

 

Candidates are to answer the following questions ORALLY: 

 

 

 األسئلة:
 

 
 وما هي؟ 1950كم مدينة عربية كان يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة في   -1

 
 ي أسباب الهجرة من االرياف الى الُمدن؟ما ه  -2

 
 ثالثة مدن عربية تقع على شاطئ البحر. أُذكر  -3

 

 كيف يقضي الناس أوقاتهم على شواطئ البحار؟ -4

 

 كم مركز غوص في مصر؟  -5

 

 درجة (  15)                    
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2017 

 

YEAR 11 ARABIC MARKING SCHEME 
 

 

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

Part One 

Listening Comprehension - 10 marks 

 يعمل والد سامح كتاجر لألسماك. -1
 تقع بلدة سامح على شاطئ البحر. -2

 كال, ال يوجد مدرسة ثانوية في بلدة سامح.  -3

 مع أهله وأصدقائه. -4

 يُحب سامح ممارسة األلعاب االلكترونية. -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 

1. Essay – 20 marks 

 

1. An argumentative essay about:  The characteristics of the Arab costume. 

2. An argumentative essay about: A Touristic visit to Egypt. 

3. A narrative/descriptive essay about: Traffic in Malta. 

4. A descriptive essay about:  Life after school. 

5. A descriptive essay: Compare and contrast Arab and Western traditions. 

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

 

 
2. Translation from Arabic into English or Maltese – 10 marks 

 

I work in a bookshop close to our house. In the morning, I leave home at half past nine because 

I start work at ten. There I carry out many tasks, however my main responsibility is helping 

customers find the books they are looking for. At quarter past one, I take a one-hour break. In 

the afternoon, sometimes I reply to the electronic emails that we receive through our website 

contact form. Working at the bookshop is tiring but also satisfying because I meet a lot of 

people and I learn many new things.  

I leave the bookshop at half past six in the evening, sometimes I go straight home, other times I 

meet some friends in a coffee shop for an hour or more, and then I return home before nine.  

This job is very important for me, because I use the money that I earn to buy clothes and also 

books which I need for University. 
 

 

                                                          

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

 

 

3. Translation from English into Arabic – 10 marks 

 

_________________________________________________________  

 

نسكُن في منطقة اسمها هارو, هي مقاطعة كبيرة في شمال غرب لندن, ال توجد هناك معالم تاريخية في 

معارض منطقتنا, ولكن هناك بعض الوسائل التي تقدم معلومات عن هارو , احدها هو متحف هارو, ويوجد فيه 

وعروض عن المنطقة, تُظهر كيف كانت في الماضي وكيف تطورت. في المنطقة المجاورة هناك متحف لندن 

لسالح الطيران الملكي البريطاني وهو مخصَّص للطائرات. بعيدا عن المتاحف يوجد أيضا في منطقة هارو 

 مركزان كبيران للتسوق , وهم سانت انت وسانت جورجس.

ايضا المناطق الُمجاورة هذه المراكز مريحة جدا, والنَّهم يستطيعون أن يقوموا  بالتسوق يجد سكان منطقتنا و

 هنا بدون الحاجة للسفر الى وسط لندن والتي هي ُمزدحمه وبعيدة جداً.

 هناك أيضا اسواق لمنطقة هارو حيث يستطيع الناس شراء بضائع بسعر أقل من الموجود في الدكاكين.

يل جيد للحياة الُمزدحمة في وسط لندن النَّها غير غالية ونابضة ومحاطة بنفس الوقت لذلك تُعتبر هارو بد

 بمنتزه ومساحات مفتوحة.
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5 marks –Grammar: Vocalize the following sentences  

 

 

 كاَن الَولَُد سعيٌد.  .1

ةَ ِمَن الكتاِب.2  .  قََرأَ الطالُب القِصَّ

 صنوبٍر خضراُء..  في الحديقِة َشَجَرةُ 3

 .   بََكْيتث ألنَّني لَم أنَجْح في االمتحاِن.4

 .   َكَسَر اللِصُّ الُشبَّاَك ليدُخَل البيَت.5

 

 

4. Culture: Complete the following sentences – 5 marks 

 

 

 م.1988عام  الدابنال نجيب محفوظ جائزة نوبل ل  .1

 هي أكبر مدينة مصرية على البحر. االسكندرية. 2 

 هجري. شّوال .  يحتفل المسلمون بعيد الفطر بشهر3

 عليكم. هللا. بمناسبة العيد يقولون اَعاَده 4

 .َحَصدْ  من جدَّ وجد ومن زرع .  5

 

 

  

 

 

  

 

 


