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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 10 (4th 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 (4thYear)  

ORAL/AURAL EXAMINATION 

ANNUAL EXAMINATION 2019                                                                                            

فهم المسموع    

 الخيول العربيّة 

يُعرف الحصان العربّي  . ة  عيوسر يةوذك جميلةأكثر الخيول  بين الحصان العربيّ 

الّرئيس جورج واشنطن كان    .برأسه الّصغير وظهره المستقيم وذيله المرفوع

بدأ الحصان العربّي في جزيرة العرب منذ أكثر من ألف  .  يركب حصان ا عربيا

 .أثّرت شدّة بيئة الّصحراء على عالقة الحصان العربّي بالبدويّ  . مائة سنة وخمس

وهذا الحّب جعل الحصان العربّي  .كان البدوّي يهتمّ بحصانه ويحبّه مثل أفراد عائلته

:   هناك فصائل كثيرة للخيول العربيّة ترجع معظمها لثالثة أنواع .ريبسهل التّد

  .الّصقالويّات واالحتفاالتوالكحيالت 
 درجـــــــــات( (10
 

 اإلمالء

 موسيقى الّراب في العالم العربّي 

الّراب نوع من الغناء يجمع بين الكالم بشكل سريع وإيقاع الموسيقى. بدأت 

بمدينة نيويورك. يتحدّث  1970موسيقى الّراب بمناطق األمريكيّين األفارقة سنة 

فنّان الّراب حتّى يعبّر عن مشاعره حول مشاكل الحياة اليوميّة. ال يُعتبر صوت 

انتشر الّراب في العالم العربّي  .ت الموسيقىالفنّان مهما بقدر كلمات األغنيّة ودقّا

سنوات تقريب ا. تَحظى موسيقى الّراب بشعبيّة كبيرة عند  عشربين الّشباب منذ 

                                                        والخليج العربّي وشمال أفريقيا. الّشباب في الّشرق األوسط
                   درجــــــــة( (15

 المحادثة

 يقوم الطالب باختيار موضوع  من  الموضوعات  األتية  للمحادثة  مع  الممتحن.

 )درجــــــــات        (10 .سوقفي ال  -3          .الدييعيد م يوم  -2        .الشاب المالطي  -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 10 (4th Year) ARABIC TIME: 2 hours 
 

 

Name: _______________________________         Class: _______________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

م  مادة  اللغة  العربية  للعام  الدراسياالمتحان  السنوي  في   2018 – 2019  

 

 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  

 

 الرياضة في مالطا. .1

 .في حياة الشباب شبكة االنترنت .2

 في شط البحر في الصيف. .3

 صورة حيتي. .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  

 

 

 .في تلك االمور االمير واخوه جلسا يتحادثان   .1

______________________________________________________ 

 .العدو حول المدينة   ُت جيشَ ر  ظَ نَ .2

______________________________________________________ 

 .جدا   قيلة  و هي ثَ  في الحائط   ثابة   ةُ رَ جَ هذه الحَ  .3

______________________________________________________ 

 .أخباره عُ مَ س  له قبل شهرين و لم نَ ا رسالة  كتبن .4

______________________________________________________ 

 .البيَت ألنَّ المفتاح فُق دَ  تُ ن  الب   لُ خُ د  لم تَ  .5

______________________________________________________ 

 درجات(  10) 

 

 

 

 

 

 

  



Arabic (Written Paper) – Year 10 (4th Year) – 2019              Page 3 of 4 

3) Translate from English into Arabic:  
 

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

 
1.  One of the writers wrote about agriculture in Malta. 

 _____________________________________________________________ 

 
2.  The Prophet of God went to Mecca yesterday evening. 

 _____________________________________________________________ 

  
3.  She will be in Damascus in two weeks’ time. 

 _____________________________________________________________ 

 
4.  The Prime Minister had a meeting with the merchants of the city. 

 _____________________________________________________________ 

 
5.  The soldiers rode their horses to the fortress. 

_____________________________________________________________ 

درجة(  10)   
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PART TWO 

4) Grammar:  Vocalize the following sentences: 

   النحو (4

 )اكملي(  التشكيل  بوضع  الحركات  على  جميع  الحروف:أكمل  

 

 

 .من ترك هذا القاموس فوق المائدة؟ .1

 .ركبنا الطائرة بعد ساعة في مقهى المطار .2

 .قد كانت بنت الرجل الكبيرة جميلة جدا  .3

 .توجد في سوق القرية مالبس مختلفة من كل نوع  .4

 .التعليمالكمبيوتر مصدر مهم في اصبح   .5

 

 درجات(  5)

________________________________________________________________ 

5) Culture: Complete the following sentences: 

 الثقافة( 5

 كملي( الجمل اآلتية:أأكمل )

 

 .ان نقول: ___________________ية الرمضفي بدا.1

 سعيد يا أمير! _________ .  عيد 2

 في العالم العربي. كانون األّولشهر  و____________  ه .  3

 .برمغال_________ هي عاصمة  .  4

 يأتي عيد الفطر بعد نهاية شهر _________.   .  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 10 (4th Year) ARABIC CANDIDATE’S PAPER 
 

 

Name: _______________________________         Class: _______________ 

 

                PART ONE                                                                                                                          

Candidate’s Paper [1]  

ORAL/AURAL EXAMINATION 2019 

 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. 

 

 هل  الحصان  العربي ذكي؟    1.

_____________________________________________________________ 

 

ُف الحصان العربي؟     2.  كيف يُعر 

_____________________________________________________________ 
 

 أي رئيس كان يركب حصان عربي؟    3.
_____________________________________________________________ 

 

 كيف كان يحب البدو حصانه؟    4.
_____________________________________________________________ 

 

   كم انواع الخيول العربية؟  5.
_____________________________________________________________ 

 درجـات(                                                                                                               (10     
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PART ONE 

 

                                                                                                   Candidate’s Paper [2] 

 

Year th4 YEAR 10 –ARABIC  

ORAL/AURAL EXAMINATION  

 

ANNUAL EXAMINATION – 2019 

 

 

                                                                              المحادثة 
Conversation                                

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

 الممتحن /  الممتحنة
 

 

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

          
                      الشاب المالطي.  1.
 

 
 يوم عيد ميالدي.   2.
 

 

 .في السوق 3.
 

 

 ( اتدرج 10)
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PART ONE   

 

Candidate’s Paper [3] 

  

ARABIC – YEAR 10 4th Year 

 

ORAL/AURAL EXAMINATION 

 

ANNUAL EXAMINATION – 2019 

 

 

                                                                                        Reading Comprehensionفهم المقروء

 عزيزتي خلود 

كيف حالك؟ أتمنّى أن تكوني بخير. أنا بخير الحمد هلل. بدأت الفصل الدّراسّي الثّاني 

م عبد هللا لخطبتي. هل أكتب إليك بخبر سعيد. لقد تقدّ  .  والدّراسة صعبة قليال  

تتذّكرينه؟ عبد هللا هو الّطبيب الّذي كلّمتك عنه. تقابلنا في المستشفى عندما كنت 

أتدّرب في الّصيف. تكلّمنا قليال  أثناء العمل. بعد شهر قال لي إنّه يريد أن يطلب يدي 

ن أن تكوعلى  نافي أّول زيارة جاءت إلى بيتنا أّمه وأخته وخالته. واتّفق  للّزواج.

حفل الخطوبة كان جميال  جدا. قدّم لي عبد هللا هديّة  .الصيفالخطوبة في منتصف 

كنت أتمنّى أن تكوني معي في يوم . الّزواج وهي عقد وسوار وخاتم من الذّهب

 .الخطوبة ولكن إن شاء هللا تكوني هنا في يوم زفافي

 أرسل لك قبالتي من الّرياض .

 نجالء .
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PART ONE   

 

Candidate’s Paper [4] 

  

ARABIC – YEAR 10 4th Year 

 

ORAL/AURAL EXAMINATION 

 

ANNUAL EXAMINATION – 2019 

 
 

Candidates are to answer the following questions ORALLY. 

 

 األسئلة:

 
 ت نجالء؟أماذا بد   .1

 

_____________________________________________________ 

 

 لماذا كتبت نجالء لخلود؟   .2

 

_____________________________________________________ 

 

 أين تقابلت نجالء عبد لّلّا؟   .3

 

_____________________________________________________ 

 

 من ذهب مع عبد لّلّا في أّول زيارة إلى بيت نجالء ؟  .4

 

_____________________________________________________ 

 

 ماذا فدّم لها عبد لّلّا في حفل الخطوبة؟   .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 10 (4th Year) ARABIC MARKING SCHEME 
 

 

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

Part One 

Listening Comprehension – 10 marks 

 نعم.  الحصان العربي ذكي جدا . .1

 .عرف الحصان العربّي برأسه الّصغير وظهره المستقيم وذيله المرفوعيُ  .2

 .  كان الّرئيس جورج واشنطن يركب حصان ا عربيا .3

 .مثل أفراد عائلته البدويُّ حصاَنهُ  يحبّ كان  .4

 .ثالثة أنواعيول العربية خلل .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. An argumentative essay about:  Sports in Malta. 

2. An argumentative essay about:  The internet in the life of today’s youngsters. 

3. A descriptive essay about:  At the seaside in summer. 

4. A narrative/descriptive essay about:  My life. 

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

 

 
10 marks – Translation from Arabic into English or Maltese 

1. The Prince and his brother sat down to discuss those matters. 

2. I saw the army of the enemy surrounding the city. 

3. This stone is fixed in the wall and it is very heavy. 

4. Two months ago we wrote him a letter and we haven’t heard of him. 

5. The girl couldn’t enter the house because the key was lost. 

 

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

 

 

 

Translation from English into Arabic – 10 marks 

 

 راعة  مالطا.َكتََب كات ب  من الُكتّاب  عن ز   .1

. ذََهَب َنبُي هللا  إلى مكةَ مساء .2  أمس 

بوَعين  في دمشَق في أُ ستكوُن  .3  .س 

.اء  مع تّجار  الوزر التقى َرئيسُ  .4  الَمدينَة 

5. .  َركبوا الُجنودُ ُخيولَهم إلى القلعة 
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Grammar:  Vocalize the following sentences – 5 marks 

 

 ؟.ة  دَ المائ   وقَ فَ  ذا القاموسَ هَ  كَ رَ تَ  ن  مَ  .1

 .طار  ى المَ هَ ق  في مَ ٍة ساع دَ ع  بَ  ةَ رَ نا الطائ  ب  ك  رَ  .2

 ا.د  ج   ة  ميل  ج   ةُ بيرَ الكَ  ل  جُ الرَّ  تُ ن  ب   تَ كانَ د  قَ  . 3

 .عٍ و  نَ ّل  كُ  ن  م   ة  فَ ل  تَ خ  مُ  اس  الب  م   ةَ ي  ر  القَ  في سوق   دُ توجَ  . 4

 .ليم  ع  في التَ  م  ه  مُ  ر  دَ ص  ر مَ بيوتَ م  الكُ  حَ بَ اص   . 5

 

 

 

 

5 marks – Culture: Complete the following sentences 

 

 

 .الرمضان مباركفي بداية الرمضان نقول: . 1

 سعيد يا أمير! ميالدكَ عيد  .  2

  شهر كانون األّول في العالم العربي وهديسمبر .  3

 .مغربهي عاصمة ال الرباط.   4

   رمضان.  يأتي عيد الفطر بعد نهاية شهر .  5

 


