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

L-Ewwel Taqsima
Taħriġ A

4 marki

1.

Veru

1

2.

Ma ssemmietx

1

3.

Ma ssemmietx

1

4.

Falz

1

Taħriġ B

6 marki

5.

tieqa fuq wara

1

6.

tas-Sinjuri Attard

1

7.

mifluġa u maħmuġa

1

8.

mal-lazz ta’ Ħanan

1

9.

l-kastell kien ilu ħafna ma jintuża

1

imħażżeż, bilkemm jingħaraf

1

10.

It-Tieni Taqsima
L-Ewwel Parti: Taħriġ A

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

8 marki

n-numri 6 u 7.
1.
2.

mill-biċċa l-kbira tal-Maltin

Aċċetta tnejn minn dawn:

 Kienu jagħtuh il-ħajja, ġejjin u sejrin bl-iġfna tagħhom.

1
1, 1

 Kienu jġibu ħafna affarijiet lejn Malta.

 Kienu jgħabbu minn Malta ħafna drapp fin.
3.

Ra lis-suldati jagħmlu katina ħoxna u jagħlqu l-bokka tal-Birgu.

1

4.

Kien iħeġġeġ ħafna lil sħabu biex jibqgħu jiġġieldu sal-aħħar għal

1

5.

Aċċetta waħda minn dawn:

1

pajjiżhom.

 Żejnu s-swar u l-fortizzi (bi bnadar u standardi kkuluriti)
 Sparaw il-kanuni (bil-ferħ)

6.
7.

pezza drapp (miktuba sew)
orizzont (miktuba sew)
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1
1
Paġna 1 minn 2

It-Tieni Parti: Taħriġ B
Tnaqqasx marki għall-iżbalji tal-ortografija għall-mistoqsijiet kollha minbarra
n-numri 5, 6 u 7.

8 marki

1.

Bormla / Cospicua

1

2.

Kellu tarzna kbira li fiha kienu jissewwew / jingħataw il-fuel

1

3.

Aċċetta waħda minn dawn:

1

ħafna bastimenti.





4.
5.
6.
7.

Kien mimli toqob u tiċrit għax ġie attakkat ħafna.
Għenuh biex jidħol vapuri oħra.

Il-Maltin laqgħuh bil-ferħ għax kienu qed jistennewh.
Bdew iħottuh mill-ewwel.

l-affarijiet inbidlu għall-aħjar

1

tagħha (miktuba sew)

1

disa’, erbgħin (miktubin sew)

għ-m-l / għml (miktuba 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
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 semma ħafna stejjer li naf;

Għax ta dettalji li jien ma kontx smajthom qabel;
Għax kiteb sabiħ u li nifhmu;

Għax irrakkonta qisha qed titkellem persuna.

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




2

marka x 2

Jiddispjaċini li qed iħossu mdejjaq u minsi.

Nitħassru għax kellu jbati ħafna bil-ġlied li sar fih.

Nieħu gost li kellu mumenti sbieħ u ta’ ferħ, bħar-rebħa
tal-Assedju u l-wasla tal-Konvoj.




Nammirah għax kellu sehem importanti fl-istorja ta’ Malta.

Nieħu gost li jiġi apprezzat mill-barranin u jsemmuh ma’
kullimkien fuq l-internet.



Paġna 2 minn 2

Inġbidt aktar lejh għax sirt nafu aħjar.
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