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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 (2nd 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 (2nd Year)  

ORAL/AURAL EXAMINATION 

ANNUAL EXAMINATION 2019                                                                                             

.فهم المسموع    

 صديقي العزيز محمود 

وجدت شقّة في وسط المدينة  أكتب لك من لندن. . كيف حالك ؟ أتمنّى أن تكون بخير

المترو. فقد قّررت أن أمشي قريبة من الجامعة. لن أحتاج إلى ركوب األتوبيس أو 

سأبدأ الدّراسة في شهر سبتمبر .  للجامعة كّل يوم وهذه ستكون رياضتي اليوميّة

ولكن كان يجب أن أسافر إلى لندن في يناير ألدرس اللّغة اإلنجليزيّة لمدّة فصلين 

كما تعلم فهوايتي المفّضلة هي الّسفر والتّعّرف على  .دراسيّين، الّربيع والّصيف

 الّسفر إلى مناطق أخرىنّاس. األسبوع الماضي زرت متحف لندن وبيج بن. أنوي ال

 .لترا في المستقبل إن شاء هللاجفي ان

 ً   .يجب أن تزورني قريبًا حتّى نرى لندن معا

  !مع الّسالمة

 صديقتك

 زينب
 درجـــــــــات(                                                                                                                         (10

 اإلمالء

أحب  .أدرس بجامعة القاهرة .سنة 20 يعمر .أنا إسمي فاطمة, أعيش في مصر
أحب أيضا  و.  ي لزيارة األهرامات مرة في الشهرأذهب مع أصدقائو بلدي كثيرا

زرت مرة المغرب  . األخرىأحب السفر و زيارة الدول  .المشي بجانب نهر النيل
إستمتعت باألكالت المغربية مثل  .  الناس هناك كرماء و لطفاء !و أعجبني كثيرا

 دن, بلد رائع حقا! الكسكس و غيرها. أيضا زرت األر
 درجــــــــة(                                                                                                                   (15

 المحادثة

 يقوم الطالب باختيار موضوع  من  الموضوعات  األتية  للمحادثة  مع  الممتحن.

  حركة المرور في مالطا – 3 دروسي المفضلة  -2 إجازة صيفية مع أسرتي   -1

( درجــــــــات   10) 
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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 (2nd Year) ARABIC TIME: 2 hours 
 

 

Name: _______________________________         Class: _______________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

م   االمتحان  السنوي  في  مادة  اللغة  العربية  للعام  الدراسي 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  

 

 الفصول االربعة. .1

 الريف المالطي. .2

 نزهة مع أصدفائي. .3

 الريّاضة. .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 العالم لغات محتلفة جميلة كثيرة. .1

______________________________________________________ 

 .طلب الولد الفقير أكالً من الطبّاخين   .2

______________________________________________________ 

 كانت األميرة الجميلة في الحديقة امام قصرها. .3

______________________________________________________ 

 ه حارس جداً.لطيف ولكنالكلب حيوان  .4

______________________________________________________ 

ً ريخية وأثافي مالطا امكن ت .5  .رية كثيرة و يزورها السيّاح والمالطيون أيضا

______________________________________________________ 

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

 

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

 
1.  They came from school two hours ago, tired and hungry. 

 _____________________________________________________________ 

 
2.  The two merchants arrived from the city yesterday.  

 _____________________________________________________________ 

  
3.  The computer is a useful tool in today’s education. 

 _____________________________________________________________ 

 
4.  I went to the market and bought some vegetables and fruit. 

 _____________________________________________________________ 

 
5.  There is a lot of traffic in the main street of our village.  

_____________________________________________________________ 

درجة(  10)   
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PART TWO 

4) Grammar: Underline the correct word. 

   النحو (4

 أختر/ اختري الكلمة المناسبة: 

 

 نا( النسأ أوالدهن في الفصل.نظر-نظرت-نظر( .1

 ذكيون(؟-ذكية-هل الرجل )ذكي .2

 هذان( الكتب نافعة جداً.-هذه-هذا)  .3

 الباُب( مفتوحاً.-الباب  -وجدت البنُت )الباب    .4

( -خيّاطين  -هما )خيّاطان  .5 .حيّاطين   مهاران 

 

 درجات(  5)

________________________________________________________________ 

5) Culture: Complete the following sentences: 

 الثقافة( 5

 كملي( الجمل اآلتية:أأكمل )

 _________. مدينة في قاهرةال. 1

دَّ  . 2 ن ج  د ________م  ص  ع  ح  ر  ن ز  م   .و 

 _________. هي عاصمة عمان .  3

 .أيّامثالثة  بعيد الفطر  ________ يحتفل .  4

 _________.  هي احدى دول شمال الليبيا .  5

 

 

درجات(  5)



  

 
Arabic (Candidate’s Paper) – Year 10 (2nd Year) – 2019 Page 1 of 4 

DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2019  
 

YEAR 10 (2nd 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. 
 

 من أين كتبت زينب لمحمود؟  1.

_____________________________________________________________ 
 

 ّررت زينب؟قماذا   2.
_____________________________________________________________ 

 

 متى ستبدأ الدراسة في الجامعة؟   3.
_____________________________________________________________ 

 

 لماذا ذهبت زينب في لندن في يناير؟   4.
_____________________________________________________________ 

 

 ؟ما هي هواية زينب المفضلة  5.
_____________________________________________________________ 

 درجـات(                                                                                             (10     
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      PART ONE 

 

                                                                                                Candidate’s Paper [2] 

 

Year nd2 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:- 

          
 إجازة صيفية مع أسرتي.  1.
 
 
 .دروسي المفضلة   2.

 

 
 حركة المرور في مالطا.   3.

 

 

 ( اتدرج 10)
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PART ONE   

 

Candidate’s Paper [3] 

  

ARABIC – YEAR 10 2nd Year 

 

ORAL/AURAL EXAMINATION 

 

ANNUAL EXAMINATION – 2019 

 

 Readingفهم المقروء

Comprehension                                                                                        

 رمضان

اسمي فريدة. أنا مصريّة من مدينة القاهرة وأسكن في مدينة نيويورك منذ سنتين  

ألنّني أدرس في جامعة نيويورك. سأتكلّم معكم اليوم عن شهر رمضان وهو شهري 

شهر رمضان هو الّشهر التّاسع في التّقويم الهجرّي وهو  .المفّضل في كّل الّسنة

نشرب أو ندّخن من الفجر وحتّى المغرب.  شهر الّصوم عند المسلمين. فال نأكل أو

هو شهر مهّم جدّا في التّاريخ والتّراث اإلسالمّي. المسلمون يؤمنون بأّن القرآن نزل 

بعد رمضان  .م 610على النّبّي محّمد )صلّى هللا عليه وسلّم( في رمضان من عام 

 .يحتفل المسلمون بعيد الفطر وهو ثالثة أيّام

ر في مصر. فيذهب النّاس إلى المساجد أكثر ويتقابل رمضان من أجمل الّشهو

 األصدقاء واألقارب لإلفطار. يقوم األطفال في األحياء بتزيين الّشوارع ّ

                                                                              .والحارات
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PART ONE   

 

Candidate’s Paper [4] 

  

ARABIC – YEAR 10 2nd Year 

 

ORAL/AURAL EXAMINATION 

 

ANNUAL EXAMINATION – 2019 

 
 

Candidates are to answer the following questions ORALLY. 

 

 األسئلة:

 

 أين تسكن فريدة؟  .1

_____________________________________________________ 

 

 ي شهر هوالشهر المفضل لفريدة؟  .2

_____________________________________________________ 

 

 رمضان هو شهر _______ عند المسلمين.  .3

_____________________________________________________ 

 

 ؟)صلّى هللا عليه وسلّم(متى نزل القرآن على النبّي محمد   .4

_____________________________________________________ 

 

 رمضان؟الناس في شهر  أين تذهب  .5

_____________________________________________________ 
 

 درجة (  15)              

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Arabic – Marking Scheme – Year 10 (2nd Year) – 2019 Page 1 of 3 

DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2019  
 

YEAR 10 (2nd Year) ARABIC MARKING SCHEME 
 

 

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

Part One 

Listening Comprehension – 10 marks 

 كتبت زينب لمحمود من لندن. .1

 .مشي للجامعة كّل يوملت زينب فقد قّررت  .2

 .بدأ الدّراسة في شهر سبتمبرتس .3

 .راسيّينإلنجليزيّة لمدّة فصلين ددرس اللّغة اتسافر إلى لندن في يناير لتأن  عليها كان يجب .4

 المفّضلة هي الّسفر والتّعّرف على النّاس. هافهوايت .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 narrative/descriptive essay about:  The four seasons. 

2. A descriptive essay about:  The Maltese countryside. 

3. A narrative essay about:  An outing with my friends. 

4. An argumentative essay about:  Sports. 

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

 

 
10 marks – Translation from Arabic into English or Maltese 

1. There are many different beautiful languages in the world. 

2. The poor boy asked the cooks for food. 

3. The beautiful princess was in the garden in front of her castle. 

4. The dog is a pleasant animal however it is also very watchful. 

5. There are many historical and archaeological sites in Malta which are visited by tourists 

and Maltese alike. 

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

 

 

 

Translation from English into Arabic – 10 marks 

 

 تعبانون وجائعون. قبل ساعتين وصلوا من المدرسة .1

 وصال التاجران من المدينة أمس. .2

 للتعليم اليوم.الكمبيوتر أداة مفيدة  .3

 والفواكه. خضرذهبُت إلى السوق واشتريُت بعض ال .4

 .ئيسي في قريتناهناك كثير من حركة المرور في الشارع الر .5
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Grammar: Underline the correct word – 5 marks 

 

 نظرنا( النسأ أوالدهن في الفصل.-نظرت-نظر( .1

 ذكيون(؟-ذكية-ذكيهل الرجل ) .2

 هذان( الكتب نافعة جداً.-هذه-هذا)  .3

 الباُب( مفتوحاً.-الباب  -الباب  وجدت البنُت )  .4

( -خيّاطين  -خيّاطانهما )  .5 .حيّاطين   مهاران 

 

 

 

5 marks – Culture: Complete the following sentences 

 

 

 

 .مصر  . القاهرة مدينة في 1

دَّ  . 2 ن ج  د. وجدم  ص  ع  ح  ر  ن ز  م   و 

 .نأردعمان هي عاصمة  .  3

 بعيد الفطر ثالثة  أيّام. المسلمونيحتفل  .  4

 . افريقياالليبيا هي احدى دول شمال  .  5

 
 

 


