Il-Benċmark ta’ Tmiem l-Edukazzjoni Primarja
2017
L-Iskema tal-Marki
Il-Malti: Il-Fehim mill-Qari

L-Ewwel Taqsima
Taħriġ A

4 marki

1.

Ma ssemmietx

1

2.

Ma ssemmietx

1

3.

Falz

1

4.

Veru

1

Taħriġ B

6 marki

5.

twila u żdingata

1

6.

Jacqueline

1

7.

jgħidu l-istejjer lit-tifla

1

8.

l-kelb irrabjat

1

9.

kienu nisa twajbin u ġenerużi

1

stejjer li qalulhom ix-xjuħ tagħhom

1

10.

It-Tieni Taqsima
L-Ewwel Parti: Taħriġ A

Tnaqqasx marki għall-iżbalji tal-ortografija għall-mistoqsijiet kollha minbarra

8 marki

n-numri 5 u 6.
1.

ftit nies

2.

 (Il-)ħallelin tal-baħar / (Il-)furbani

3.

Aċċetta raġuni waħda minn dawn:

 (Il-)kavallieri (mqarba)

 Mill-kelma Griega ‘kineni’ li tfisser qrib, għax Kemmuna

1
1, 1
1

qiegħda viċin ħafna ta’ Malta u Għawdex.

 Mill-pjanta tal-kemmun li kienet tikber ħafna fuq Kemmuna.

4.

Aċċetta raġuni waħda minn dawn:

 Minħabba l-għerien/il-bajjiet tagħha li minnhom kienu jgħassu

1

għal xi xini kbir bit-tagħbija u jaħbtu għalih.

 Kienu jħobbuha għax fiha kienu jaħbu dak li jkunu serqu.

5.
6.

tmien (miktuba sew)

agħżlu; oqogħdu (miktubin sew)
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1
1, 1
Paġna 1 minn 2

It-Tieni Parti: Taħriġ B
Tnaqqasx marki għall-iżbalji tal-ortografija għall-mistoqsijiet kollha minbarra
n-numri 5 u 6.
1.

Aċċetta bidla waħda minn dawn:



Qabel kienet art tal-kaċċa; issa m’għadhiex.

8 marki
1

Qabel kienet mimlija fniek u ħnieżer għall-kaċċa imma issa
saret santwarju tal-għasafar.

2.

Kemmuna tinsab kburija għax qed tipproteġi lil din il-kolonja

1

3.

It-Torri ta’ Santa Marija xorta baqa’ jħares lill-fliegu; qabel kien

1

4.

Aċċetta raġuni waħda minn dawn:

1

żgħira li tinsab mhedda li tinqered.

iħarsu mill-furbani, u llum mill-kuntrabandu u l-kaċċa illegali.

 Kemmuna hi magħrufa wkoll għax fuqha nħadmu ħafna films.
 Hi magħrufa wkoll għax żaruha atturi famużi li ħadmu films
kbar.

5.

qatgħa (miktuba sew)

6.

il-mamma – deher

l-għerq - d–h-r/dhr

7.

jieħdu gost / jieħdu pjaċir / l-hena tagħhom

(miktubin sew u f’din l-ordni)

Taħriġ Ċ

Aċċetta tweġibiet li juru li l-istudenti jkunu fehmu t-test, skont il-mistoqsijiet.

1
1,1
1
4 marki

Tnaqqasx marki għall-iżbalji tal-ortografija.Tagħtix marki jekk it-tweġiba ma

tagħmilx sens. Tingħata marka għal kull punt li jissemma, sa massimu ta’ tnejn.
1.

Aċċetta minn dawn ir-risposti, jew oħrajn li jagħmlu sens skont
is-silta:





2.

Għax semmiet ħafna stejjer li naf.

Għax tat dettalji li jien qatt ma kont nafhom.
Għax kitbet sabiħ u li nifhmu.

Għax iddeskriviet lilha nfisha qisha qed titkellem persuna.

Aċċetta tnejn minn dawn ir-risposti, jew oħrajn li jagħmlu sens
skont is-silta:




2

marka x 2

Jiddispjaċini li rat bosta furbani li użawha ħażin.

Nieħu gost li matul iż-żmien kellha mumenti sbieħ.

Nammiraha għax kellha sehem importanti fl-istorja ta’
Malta / għax qed tħares ’l-għasafar, fosthom il-garni.





Paġna 2 minn 2

Nitħassarha għax kultant tħossha weħidha / mwarrba.

Jiddispjaċini għaliha għax mhux dejjem kienet rispettata.
Nifraħ għaliha li saret popolari f’ħafna pajjiżi.
Inġbidt aktar lejha għax sirt nafha aħjar.
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