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ST NICHOLAS COLLEGE 

RABAT MIDDLE SCHOOL  
HALF YEARLY EXAMINATIONS 

February 2016 

 

Year 8 ARABIC ORAL TIME: 1 h  

  

  

 

Name: __________________________   Class: __________  Register Number: _______ 

 

 
 Examiner's Paper [1] 

 

 

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 and Thirty Minutes] 

 

Translation from Arabic into Maltese/English                                         10 marks 

 

Translation from English into Arabic                                                       10 marks 

 

Essay                                                                                                             20 marks 

 

Grammar                                                                                                      5 marks 

 

Culture                                                                                                          5 marks 
 

 

 

 

Mark 
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PART ONE 

Examiner's Paper 

ARABIC – FORM 2                                                             ORAL/AURAL EXAMINATION 

HALF YEARLY EXAMINATIONS – 2016 

 

 نص فهم المسموع

ر ـــالسري قدام . فيها سرير كبير بوسادة مريحة غرفتي  متوسطة وهى في الطابق  الثاني بجانب الحّمام.

. لدى أيضا والسجادة كبيرة . فيها أضع مالبسي . ستائر غرفتي ملونة مثل لحاف السرير وخزانة قديمة 

د ــــت المدرسة كل يوم عليه .في غرفتي توجمكتبة خشبية عليها حاسوب جديد. أنا  أدرس وأقوم بواجبا

اً ـشرفة تطل على البحر . هناك أقضي وقت  لها  غرفني. كنبة صغيرة و أمامها تلفاز على مائدة مستطيلة

 طويالً أتمتع بالمنظر .

درجــــات(01)                                                                                                            

 

 اإلمالء

توجد فيها قاعة حديثة مدرستي الثانوية تقع في منطقة قديمة في الرباط . فيها مباني كبيرة و واسعة . 

عب ـــــــو مسرح أيضا . الغرف ليست صغيرة . لديها مكتبة بكتب مختلفة .يلعب  يعض األطفال في المل

في الحديقة اللطيفة .بينما اآلخرون يستريحون على المقاعد    

درجــــات(01)                                                                                                            

 

 المحادثة

 يقوم الطالب باختيار موضوع من الموضوعات اآلتية للمحادثة مع الممتحن.

 

 

بيتي                                    3 في الصباح                            مدرستي                         2   1 

درجـــــــــات(   10)   
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PART ONE 

Candidate's Paper [1] 

ARABIC – FORM 2                                                             ORAL/AURAL EXAMINATION 

HALF YEARLY EXAMINATIONS – 2016 

Listening Comprehension                                                                      أسئلة فهم المسموع

  

Instructions 

You will hear an extract in standard Arabic. 

On hearing the extract for the second time you should start to write your answers. 

You may make rough notes. 

 

 

؟في أى طابق تقع الغرفة     -1 

_________________________________________________________________________ 

 ؟كيف هى ستائر الغرفة  -2

_______________________________________________________________ 

 ؟هل في الغرفة حاسوب  -3

_______________________________________________________________ 

 ؟ ما شكل مائدة التلفاز  -4

_______________________________________________________________ 

 ؟بماذا تتمتع في الشرفة   -5

_______________________________________________________________ 

  (10درجـــــــــات(
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PART ONE 

Candidate's Paper [2] 

ARABIC – FORM 2                                                             ORAL/AURAL EXAMINATION 

HALF YEARLY EXAMINATIONS – 2016 

 

Reading Comprehension                                                                  

نص فهم المقروء   

فـأصحو من نومي الساعة السابعة صباحاً و أدخل الحّمام. أستحم و أنظ  

ســـــــــــأسناني. ثم أدخل المطبخ  وأتناول فطوري وأشرب القهوة. ألب   

  و أذهب للعمل   بـسيارتي . أخرج  من بيتي أحمل الحقيبة ، ،مالبسي 

اًء.ـــتى الساعة الخامسة مسأعمل من الساعة الثامنة و النصف صباحا ح  

س ــــعندما أعود الى الدار أستريح قليالً و بعد ذلك أتناول عشائي.ثم أجل  

 في غرفة الجلوس أشاهد التلفاز و أستمع الى األخبار .

و أنام في سريري .في الساعة  العاشرة أذهب إلى غرفة نومي   
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  PART ONE 

Candidate's Paper [2] 

ARABIC – FORM 2                                                             ORAL/AURAL EXAMINATION 

HALF YEARLY EXAMINATIONS – 2016 

 

Candidates are to answer the following questions ORALLY 

 

 األسئلة:

 

 1-  متى يصحو الكاتب من النوم ؟ 

 

 ماذا يشرب الكاتب في الصباح ؟  -2

 

 يف يذهب الكاتب الى العمل ؟ك  -3

 

 ؟ أين يشاهد  التلفاز   4-

 

 هل الكاتب ينام في منتصف الليل ؟  -5

 درجــــــــة( 15)
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PART ONE 

Candidate's Paper [3] 

ARABIC – FORM 2                                                             ORAL/AURAL EXAMINATION 

HALF YEARLY EXAMINATIONS – 2016 

 

Conversation                                                                                          الـــمـحــادثــــة 

 

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

 

مدرستي                           - 1 

          

 

 بيتي -2

 

 

  في الصباح  -3

 درجـــــــــــات( 10)

 

 

 

 

 


