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L-Ewwel Taqsima 
Taħriġ A  4 marki 

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

Taħriġ B 4 marki 
5. L-iskop ewlieni tal-offerta hu biex il-qarrej  jixtri  

t-teleskopju malajr. 
1 

6. Fir-riklam, l-offerta tindika li jekk jixtri t-teleskopju issa, 
il-qarrej jingħata ktieb b’xejn fuq l-univers. 

1 

7. Dan ir-riklam huwa mmirat għal min se jixtri minn fuq  
il-kompjuter bl-internet. 

1 

8. Dan ir-riklam jagħti deskrizzjoni tat-teleskopju u kif 
tixtrih. 

1 

Taħriġ Ċ 2 marki 
9. Dan it-teleskopju jiswa mitqlu deheb, tfisser li  

t-teleskopju huwa prezzjuż ħafna. 
1 

10. Dan it-teleskopju se jħallik bla kliem, tfisser li  
t-teleskopju se jħallik mistagħġeb. 

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 7.  

8 marki 

1. b 1 
2. L-awtur ried isib tagħrif fuq l-annimali (li ħolom bihom). 

(Għandha tissemma l-idea ta’ ‘informazzjoni’.) 
1 

3. m’hemmx ċajt / maċ-ċita m’hemmx ċajt / imma maċ-ċita 
m’hemmx ċajt 

1 

4. Iċ-ċita tiġri ħafna.  
(Għandha tissemma l-idea ta’ ‘velocità’.) 

1 

5.  Kienet xiħa wisq biex ittellaq. 
 (Għandha tissemma l-idea ta’ ‘xjuħija’.) 

1 

6. Ma rbaħna xejn. / Morna żmerċ. / Fallielna. / Bqajna bir-
riħa. / Diżappuntati. / Tlifna. / Bqajna bix-xewqa. / 
M’għamilna xejn. / Bqajna b’xejn. / Ma ħadna xejn. 
(Għandha tissemma l-idea ta’ ‘diżappunt’.) 

1 

7. għax ngħid denbi / denbek / denbu / denbha / denbhom  1 
8. rajt (Aċċetta din biss.) 1 

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

minbarra n-numri 13 u 15. 

8 marki 

9. ta’ barra minn hawn / barra minn hawn / ħuta b’daharha 
ta’ barra minn hawn / b’daharha ta’ barra minn hawn / 
b’dahar ta’ barra minn hawn / dahar ta’ barra minn hawn  

1 

10. Il-ħuta tagħlaq (jew “tniżżel”) ix-xewka ta’ daharha. / 
Tagħlaq ix-xewka. (Taċċettax ‘xewk’.) 

1 

11. imsieken (Aċċetta din il-kelma biss, bla xejn miżjud.) 1 
12. Il-gurilla hija b’saħħitha ħafna. / Ħasset il-boċċa ħafifa. 1 
13.  sinna 1 
14. l-awtur / il-kittieb / min qed jikteb / jgħid / jirrakkonta    

l-istorja / it-tifel li ħolom (Taċċettax '[It-] tifel’ biss) 
1 

15. ħamsa u tletin 1 
16. il-ħin għadda malajr / il-ħin ma rajtux għaddej / il-ħin 

ħarab / sar il-ħin malajr / malajr sar il-ħin 
(Għandha tissemma l-idea ta’ ‘malajr’.) 

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. L-awtur iħobb l-annimali. / L-awtur jammira l-annimali. 
(marka li tingħata biss jekk jissemma sentiment tal-awtur 
lejn l-annimali) 
Wara, l-istudent għandu jikteb raġuni waħda biex jispjega 
għaliex l-awtur iħobb/jammira l-annimali. Għal din agħti 
marka oħra. Din tista’ tkun: 
L-awtur jirreferi għall-annimali bħala ħbiebna. / L-awtur 
fittex fuq l-annimali kemm fuq il-kompjuter kif ukoll fuq   
il-kotba. / L-awtur jieħu gost jiġbor it-tagħrif u r-ritratti 
fuq l-annimali. / L-awtur ħolom bl-annimali.  

2 

18. Kieku jien kont l-awtur kont nippubblika din is-silta f’xi 
blogg / f’xi rivista / f’xi magażin / f’xi gazzetta / f’xi sit 
elettroniku / fuq il-bord tal-iskola (jew “tal-klassi”). 
(marka) (Il-pubblikazzjoni għandha tkun fuq materjal 
stampat jew diġitali. Il-marka ma tingħatax jekk jissemma 
post biss eż. Fl-iskola / F’zoo / Fil-librerija.) 
Wara, l-istudent għandu jagħti raġuni waħda biex jispjega 
l-għażla tiegħu. Għal din agħti marka oħra. L-istudent 
jista’ jikteb fuq, ngħidu aħna, l-istil tal-kitba jew l-udjenza 
li nkitbet għaliha. 

2 

 


