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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2019  
 

YEAR 9 (1st 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 (1st Year)  

ORAL/AURAL EXAMINATION 

ANNUAL EXAMINATION 2019                                                                                           

فهم المسموع  نص   

ذهبُت من البيت إلى المدينة بالسيارة الجديدة  مع ابي ورأيُت في الطريق سيارات ودّراجات  

إنكليزياً  -عربيًّا كثيرة. وفي المدينة ذهبت إلى مكتبٍة واشتريت من المكتبة كتباً أيُّ قاموساً 

وكتب قصص بالعربية واشتريت أيضاً مسطرةً وقلماً وورقاً للكتابة وكراريَس وشنطة جلديةً 

.ة الثناوية ومدرستي كبيرة و حديثللدراسة.  انا طالب في المدرس   
 درجات( 10) 

 

 

 االمالء

 

 في المدينة
رة كثيرة.  وبيوت كبيالمدينة كبيرة وجميلة.  توجد في المدينة بيوت صغيرة قليلة 

الشوارع نظيفة وطويلة وفيها سيارات كثيرة.  في المدينة محطة وفيها قطارات 
ن للحضرومخبز.  وفي ن كثيرة مثل للمالبس،ومقهى ودكاوأمام المحطة دكاكي

مصر  المدينة مطاركبيروجديد وفي المطارطائرات من بلدان مختلفة مثل من
 يا.ب وليبوسوريا واليمن وتونس والمغر

 

 درجة(  15)
 

 المحادثة

 .يقوم الطالب باختيار موضوع  من  الموضوعات  األتية  للمحادثة  مع  الممتحن

 

.نزهة المدرسة  .3          .الحديقة العامة .2          .اصدقائي .1
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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2019  
 

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

 

Name: _______________________________         Class: _______________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

          وحدة  االمتحانات                                                                                                                 

 ادارة  التعليـــــم

 

 االمتحان  السنوي  في  مادة  اللغة  العربية  للعام  الدراسي 2018– 2019

 

 السنة  الثالثة )المستوى األول(  من  المدارس  النموذجية

 

  

 

 
 

 

 

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

 

 

 .جزيرة مالطا .1

 .اسبوع في إنجلترا .2

 .قريتي .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.  قرأ الولد كتابيِن باللغة المالطية . 

_____________________________________________________________  

.اللغة العربية لغة جميلة.   2 

_____________________________________________________________  

 .ذهبت أّمي الى السوق واشترت الفواكه والحضر  3.

_____________________________________________________________  

 .مالطا جزيرة التاريخ  4.

_____________________________________________________________  

  . قة كلب وقط وقردفي الحدي5.  

_____________________________________________________________  

 

 درجات(  10)

   
3)  Translate from English into Arabic:  

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

 
1.  The two students saw the new teacher in the classroom. 

___________________________________________________________________________ 

2.  Is your school close to your house? 

___________________________________________________________________________ 

3.  The old house is very big. 

________________________________________________________________ 

4. The young teacher arrived for the Arabic lesson. 

___________________________________________________________________________ 

5.  I went to the city with my mother two days ago. 

________________________________________________________________ 

درجات( 10)  
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 Grammar:  Choose the right word: 

  أختر )اختري( الكلمة المناسبة:

 

 المائدة صحن وفنجان.)فوق/تحت( .   1

 ذهبوا/ذهبت( الكالب في الحديقة.)  .2

 )تكتب/كتبت( البنت الدرس أمس.  . 3

 )طلب/طلبوا( الخادمون من الخبز..   4

  المشربات )لذيذات/لذيذة(..   5

 درجات(  5) 

 

Culture: Complete the following sentences: 

 المناسبة:أكمل )اكملي( الجمل اآلتية بالكلمة الثقافة: 

 

 هي _________. ليبيا.  عاصمة 1

 , هو _________.اللبنانمن  أمير.  2

 .درية مدينة مشهورة في __________األسكن.  3

 .صباح الخير.  قي _________ نقوُل: 4

 نجيب _________ هو روائي مصري. .  5

 درجات(  5)
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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2019  
 

YEAR 9 (1st Year) ARABIC CANDIDATE’S PAPER 
 

 

Name: _______________________________         Class: _______________ 

___________________________________________________________________________ 

 

                PART ONE                                                                                                                          

Candidate’s Paper [1]  

ORAL/AURAL EXAMINATION 2019 

 

 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. 

 

 أين ذهب الطالب؟ .1

________________________________________________________________ 

 مع من ذهب؟ .2

________________________________________________________________ 

 ماذا شهد في الطريق؟ .3

________________________________________________________________ 

 ماذا اشترى؟ .4

________________________________________________________________ 

 مدرسته؟ كيف5.  

________________________________________________________________ 

 درجـات(                                                                                                  (10  
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                 PART ONE 

 

                                                                                                                  Candidate’s Paper [2] 

 

Year stYEAR 9 1 –ARABIC  

ORAL/AURAL EXAMINATION  

 

ANNUAL EXAMINATION – 2019 

 

                                                                       Reading Comprehensionفهم المقروء

 
 اجازة في طرابلس

 

قامت أُْسَرةُ زينب بزيارة في طرابلس. بعد أسبوع كامل من في الصيف الماضي 
, وصل الحين لتعود األسرة إلى مالطا. قضوا قليل من الوقت مع األقرباء النزهات

لى إ دين للذهاب. فركبوا سيارة وذهبواجهزون حوائجهم.  وفي المساء كانوا مستعي
 مطار طرابلس وبعد ساعة استقلّوا الطائرة إلى مالطا.

 
 

Candidates are to answer the following questions ORALLY. 

 

 

 األسئلة:
 

 

 أين قامت زينب االجازة الصيفية؟ 1.

 

 مع من سفرت زينب؟ 2.

 كم اليوم عادوا إلى مالطا؟ بعد 3.

 

 متى كانوا مستعدين للذهاب؟ 4.

 

 بعد كم استقلّوا الطائرة؟ 5.
 درجة( 15)            
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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2019  
 

YEAR 9 (1st Year) ARABIC MARKING SCHEME 
 

 

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

Part One 

Listening Comprehension - 10 marks 

 .ذهب من البيت إلى المدينة .1
 ذهب مع ابيه. .2

 في الطريق شهد سيارات و دّراجات كثيرة. .3

إنكليزياً وكتب قصص بالعربية واشترى أيضاً  -قاموساً عربيًّا  اشترى من المكتبة كتباً أي   .4
   مسطرةً وقلماً وورقاً للكتابة وكراريَس وشنطة جلديةً للدراسة.

(N.B.  For question 4 student is expected to mention at least 3 of the ítems above; student is 

not expected to mention all items for the answer to be correct.) 

 

 .مدرسته كبيرة و حديثة   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. 
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Reading Comprehension – 15 marks 

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

 .قامت زينب بزيارة في طرابلس .1

 أسرتها. ذهبت زينب مع .2

 .عادوا إلى مالطا بعد أسبوع كامل .3

 في المساء كانوا مستعدين للذهاب. .4

 بعد ساعة استقلّوا الطائرة إلى مالطا. .5

Part Two 

20 marks – Essay 

1. An descriptive essay about: The island of Malta. 

2. A narrative/descriptive essay about: A week in England. 

3. A descriptive essay about: My village. 

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

 
 

 
 

10 marks – Translation from Arabic into English or Maltese 

1. The boy read 2 books in Maltese. 

2. The Arabic language is beautiful. 

3. My mother went to the market and bought fruit and vegetables. 

4. Malta is an island of history. 

5. There is a dog, a cat and a monkey in the garden. 
 

 

 

 

Translation from English into Arabic – 10 marks 

 

 .طالبان المعلَم الجديدَ في الفصلنظر ال .1

؟بيتكَ هل مدرستَك بالقرِب من . 2  

 الداُر القديمةُ كبيرةٌ جداً. .3

 درِس اللغِة العربيِة.ل وصل المعلُم الصغيُر  .4

 .ذهبُت في المدينِة مع أّمي قبل يومين  5.
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5 marks – hoose the right wordC –Grammar  

 

 /تحت( المائدة صحن وفنجان.فوق).   1

 الكالب في الحديقة.( ذهبتذهبوا/)  .2

 ( البنت الدرس أمس.كتبت)تكتب/  . 3

 ( الخادمون من الخبز.طلبوا)طلب/.   4

  (.لذيذةالمشربات )لذيذات/.   5

 

5 marks – Culture: Complete the following sentences 

 

 

 .طرابلس هي ليبياعاصمة .  1

 .لبناني , هواللبنانمن  أمير.  2

 .مصرَ  مشهورة فيدرية مدينة األسكن.  3

 .صباح الخيرنقوُل:  الصباح.  قي 4

 هو روائي مصري.  محفوظنجيب .  5

 

 

 

  

 

 

 

 

  


