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ST NICHOLAS COLLEGE
RABAT MIDDLE SCHOOL

HALF YEARLY EXAMINATIONS
February 2017

Year 8 ARABIC / part 1 TIME: 1 h 45 min

Information for the examiner

listening comprehension                                   10 Marks

Dictation                                                             15 Marks

conversation                                                       15 Marks

Reading comprehension                                    10 Marks
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ST NICHOLAS COLLEGE
RABAT MIDDLE SCHOOL

HALF YEARLY EXAMINATIONS
February 2017

Year 8 ARABIC / part 1 TIME: 1 h 45 min

EXAMINERS  PAPER  

 listening comprehension                          نص فِھم المسموع                                              
  

  ِحصة الزراعة
  

رض في َحدیقة الَمدرسة أثناء َدرس  الزراعة ، فََوَجد ِسواراً ذھبیاً ، فذھب إلى معلم كان سامي یَزرع األَ 

  . الّزراعة ، فََسلمھ السوار ، فََشكره المعلم على أمانتھ 

)درجـــــات10(
  

      Dictation                                                                                                            اإلمالء
  

مریم بِنت موھوبة ، وھي تَقضي َوقتھا في الّرسم ، في أَحد األیام جلست مریم في غرفتھا ، فََكرت أن تَرُسم
َجمیع أفراد عائلتھا ، َرَسمت الجد والَجدة ، ورَسَمت األَب َو األُم ، َو َرَسمت أُختھا وأخاھا ، بَعد أن انتھت 

!نسیت أن أرسم نفسي :  ، نَظَرت مریم إلى اللوحة ، ثُم ابتسمت وقالت ِمن الّرسم
  ) درجــــــة 15(

  
 conversation       الُمحادثة                                                                                                 

.آلتیة للمحادثة مع الممتحن  یَقوم الطالب باختیار موضوع  من الموضوعات ا

.َمدَرستي )  1(

.صول األربعة الف) 2(

  . أُمي ) 3(

)درجـــــات10(
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ST NICHOLAS COLLEGE
RABAT MIDDLE SCHOOL

HALF YEARLY EXAMINATIONS
February 2017

Year 8 ARABIC / part 1 TIME: 1 h 45 min

Name: __________________________   Class: __________  Register Number: _______

     listening comprehension                                                                 نص فھم المسموع  

instructions 

You will hear the passage read in standard Arabic 

The Examiner will read a loud the extract .

When you hear the signal that the extract is finished  you will hear the repetition of 

the  extract for a second time  .

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

You may take rough notes .

؟ ذا كان یَفعل سامي ما) 1(

___________________________________________________________________

؟ كان سامي یَزرع األرضأین )  2(

____________________________________________________________________

؟ ماذا َوَجَد سامي )  3(

____________________________________________________________________

؟ لِمن َسلّم سامي الِسوار الذھبي ) 4(

____________________________________________________________________

؟ ُمعلِّمما ھو جمع كلمة ) 5(

____________________________________________________________________

)جـــــات  در10(

Mark
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Reading comprehension                                                                          نص فھم المقروء    

اللیل والنھار

ُد الطُّیوُر ، َوتَْخُرُج ِمْن أْعشاِشھا ، لِْلبَْحِث َعن طَعامِ    . ھا إذا أْشَرقَت الشَّْمُس ، جاَء النَّھاُر ، فَتَُغرِّ

ىإلى الَمْنَجَرِة َوالطَّبیُب إل الَحقِْل ، والنَّجاُر ىإلى الَمْدَرَسِة ، َوالفَالُّح إلفَالتِّْلمیُذ : ى أْعمالِِھم إلَویَْذھَُب النّاُس 

ّكاِن إلائع َوالبَ مستشفىال   .ى الدُّ

   بَْیتِِھ لِیُریَح ِجْسَمھُ ِمن تََعِب الَعَمِل في النَّھاِر إلىٍد إذا غابَت الشَّْمُس ،جاَء اللّْیُل َوظَھََرت النُّجوُم فَیَعوُد ُكلُّ واحِ 

Answer the following questions :                                               : أجب عن األسئلة اآلتیة 
  
ماذا یَْعَمُل النّاُس في النَّھار؟) 1(

___________________________________________________________________

أین یَعمل الطبیب ؟) 2(

___________________________________________________________________

؟ متى ینام الناس ) 3(

___________________________________________________________________

؟ ) طبیب ( ما ھو جمع كلمة ) 4(

___________________________________________________________________

باح ) 5( ؟ ماذا تفعل الطیور في الصَّ

____________________________________________________________________

) درجــــــة 15(
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Year 8
ARABIC / part 1
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EXAMINERS  PAPER

نص فِهم المسموع                                                                        listening comprehension 


حِصة الزراعة 

كان سامي يَزرع الأَرض في حَديقة المَدرسة أثناء دَرس  الزراعة ، فَوَجَد سِواراً ذهبياً ، فذهب إلى معلم الزّراعة ، فَسَلمه السوار ، فَشَكره المعلم على أمانته . 

(10 درجـــــات )

الإملاء                                                                                                            Dictation    

مريم بِنت موهوبة ، وهي تَقضي وَقتها في الرّسم ، في أَحد الأيام جلست مريم في غرفتها ، فَكَرت أن تَرسُم

جَميع أفراد عائلتها ، رَسَمت الجد والجَدة ، ورسَمَت الأَب وَ الأُم ، وَ رَسَمت أُختها وأخاها ، بَعد أن انتهت 


مِن الرّسم ، نَظَرت مريم إلى اللوحة ، ثُم ابتسمت وقالت : نسيت أن أرسم نفسي !

(15 درجــــــة )


المُحادثة                                                                                                         conversation 

يَقوم الطالب باختيار موضوع  من الموضوعات الآتية للمحادثة مع الممتحن  .

(1)  مَدرَستي .



(2) الفصول الأربعة .



(3) أُمي . 

(10 درجـــــات )

 

ST NICHOLAS COLLEGE

RABAT MIDDLE SCHOOL 

HALF YEARLY EXAMINATIONS


February 2017

Year 8
ARABIC / part 1
TIME: 1 h 45 min

Name: __________________________  
 Class: __________  
Register Number: _______


     listening comprehension                                             نص فهم المسموع                      

instructions 

You will hear the passage read in standard Arabic 


The Examiner will read a loud the extract .


When you hear the signal that the extract is finished  you will hear the repetition of the  extract for a second time  .


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


You may take rough notes .

(1) ماذا كان يَفعل سامي ؟ 



___________________________________________________________________



(2)  أين كان سامي يَزرع الأرض؟ 



____________________________________________________________________



(3)  ماذا وَجَدَ سامي ؟ 



____________________________________________________________________



(4) لِمن سَلّم سامي السِوار الذهبي ؟ 



____________________________________________________________________


(5) ما هو جمع كلمة مُعلِّم ؟ 



____________________________________________________________________


(10 درجـــــات )

Reading comprehension    نص فهم المقروء                                                                          

الليل والنهار

إذا أشْرَقَت الشَّمْسُ ، جاءَ النَّهارُ ، فَتُغَرِّدُ الطُّيورُ ، وَتَخْرُجُ مِنْ أعْشاشِها ، لِلْبَحْثِ عَن طَعامِها . 

وَيَذْهَبُ النّاسُ إلى أعْمالِهِم : فَالتِّلْميذُ إلى المَدْرَسَةِ ، وَالفَلاّحُ إلى الحَقْلِ ، والنَّجارُ إلى المَنْجَرَةِ وَالطَّبيبُ إلى المستشفى وَالبَائع إلى الدُّكّانِ .


إذا غابَت الشَّمْسُ ،جاءَ اللّيْلُ وَظَهَرَت النُّجومُ فَيَعودُ كُلُّ واحِدٍ إلى بَيْتِهِ لِيُريحَ جِسْمَهُ مِن تَعَبِ العَمَلِ في النَّهارِ 


Answer the following questions  :                                               : أجب عن الأسئلة الآتية 

(1) ماذا يَعْمَلُ النّاسُ في النَّهار؟

___________________________________________________________________



(2) أين يَعمل الطبيب ؟



___________________________________________________________________


(3) متى ينام الناس ؟ 



___________________________________________________________________



(4) ما هو جمع كلمة ( طبيب ) ؟ 



___________________________________________________________________
 


(5) ماذا تفعل الطيور في الصَّباح ؟ 



____________________________________________________________________


(15 درجــــــة )


Mark





Mark





Mark
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