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L-Ewwel Taqsima 
Taħriġ A  4 marki 

1. Falz  1 
2. Veru 1 
3. Falz 1 
4. Ma Ssemmietx 1 

Taħriġ B 4 marki 
5. L-iskop ewlieni tar-riklam hu li jbigħ prodott speċifiku 

lill-qarrejja. 
1 

6. Fir-riklam, l-offerta tindika li jekk tixtri l-kamera issa 
tingħata trepied b’xejn tad-ditta Annatek. 

1 

7. Dan ir-riklam huwa mmirat għal min se jixtri bil-
kompjuter billi jagħfas fuq il-prezz. 

1 

8. Dan ir-riklam jagħti informazzjoni fuq il-kamera u kif 
tixtriha.  

1 

Taħriġ Ċ 2 marki 
9. Din il-kamera żgħira daqs nitfa, tfisser li l-kamera hija 

żgħira ħafna. 
1 

10. Din il-kamera ġġib ritratti tant ħajjin, tfisser li r-ritratti 
jiġu reali. 

1 
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It-Tieni Taqsima 
L-Ewwel Parti: Taħriġ A  
 Tnaqqasx marki għall-iżbalji tal-ortografija għall-mistoqsijiet kollha 

minbarra n-numru 8. 

8 marki 

1. a 1 
2. Iz-zokk huwa oħxon u l-awtur seta’ jistaħba sew warajh. 1 
3. xiħa għakka 1 
4. L-awtur kellu ħerqa/kurżità kbira biex jitgħallem fuq                     

il-kamaleonte. 
1 

5.  Il-qarnita tibdel lewnha biex teħlisha minn ħalq xi kelb     
il-baħar / biex tistaħba minn ħut akbar minnha / biex 
tistaħba minn ħut li hi tkun trid tiekol.  

1 

6. Tkun tara / tosserva / tinnota  tajjeb ħafna. / Tara          
d-dettall.  / Ma jaħrablek xejn. 

1 

7. ħsibtu / immaġinajtu / deherli / qistu 1 
8. għax ngħid sabu / sabet / sibna / nstabu 1 

It-Tieni Parti: Taħriġ B  
 Tnaqqasx marki għall-iżbalji tal-ortografija għall-mistoqsijiet kollha 

minbarra n-numri 13 u 15. 

8 marki 

9. taħraq nar 1 
10. L-insett iħossu mbeżża’ / mwerwer / allarmat / 

terrorizzat. 
1 

11. L-annimali l-kbar ma jarawx lill-għasafar fl-ambjent li 
jkunu fih. / Dawn l-għasafar ma jispikkawx fl-ambjent li 
jkunu fih. / Dawn l-għasafar ma jidhrux fl-ambjent li jkunu 
fih. 

1 

12. Huma jkollhom ilwien li jixbhu ħafna l-ilwien tal-bejtiet 
tagħhom. 

1 

13.  brama 1 
14. jgħaddi ħajtu / ħajtu kollha 1 
15. tlettax 1 
16. għas-suldati 1 
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It-Tieni Parti: Taħriġ Ċ 
 Aċċetta t-tweġibiet li juru li l-istudenti jkunu fehmu t-test, skont 

il-mistoqsijiet. 
 Tnaqqasx marki għall-iżbalji tal-ortografija. 
 Tagħtix marki jekk it-tweġiba ma tagħmilx sens. 

4 marki 

17. Il-ħajja ta’ kuljum fin-natura hija perikoluża. (marka) 
Wara, l-istudent għandu jagħti raġuni waħda biex jispjega 
għaliex il-ħajja ta’ kuljum fin-natura hija perikoluża. Għal 
din agħti marka oħra. Din tista’ tkun: 
L-annimali jkollhom jiddefendu ruħhom minn annimali 
oħrajn ikbar. / L-annimali, biex ma jmutux bil-ġuħ, 
ikollhom jieklu annimali oħrajn.  

2 

18. Kieku jien kont nagħżel li nkun ... (isemmi wieħed mill-
annimali fis-silta). (marka) Wara, l-istudent għandu jagħti 
raġuni waħda biex jispjega l-għażla tiegħu. Għal din agħti 
marka oħra.  
Jekk l-istudent ma jsemmix annimal mis-silta ma jingħata 
l-ebda marka. 

2 

 


