
 

 

Il-Malti: Il-Fehim mill-Qari│L-Iskema tal-Marki                                                                      Paġna 1 minn 2 
Il-Benċmark ta’ Tmiem l-Edukazzjoni Primarja 2018 

 

L-Ewwel Taqsima 
 

Taħriġ A  4 marki 
1.  Falz 1 
2.  Ma ssemmietx 1 
3.  Veru 1 
4.  Falz 1 

Taħriġ B 6 marki 
5. karta 1 
6. il-librar 1 
7. imorru jgħumu 1 
8. Jason 1 
9. bil-moħbi 1 

 10. qrat bla ma tinstema’ 1 

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)   fis-sular ta’ fuq. 1 
2. Aċċetta raġuni minn dawn, jew raġunijiet oħra validi. 

▪ Kienu qed jagħmlu xi riċerka. 
▪ Kienu qed jużaw it-tablet. 
▪ Kienu qed jagħmlu x-xogħol li tathom l-għalliema. 

1 

3. Aċċetta raġunijiet oħra validi. 
... mhux l-ewwel darba li ħabbatha meta tkun qed tittajpja. 

1 

4. Luke iħobb jilgħab bil-ballun u Lara tħobb tieħu ħsieb il-pjanti. 1 
5. Kellha l-kapaċità taħżen l-informazzjoni. 1 
6. Ma tibqax tagħmel dak li kienet qed tagħmel. 1 
7. Żewġ pari kalzetti/żraben/peduni/msielet/ingwanti 1 
8. ma kellhiex (miktuba sew) 1 
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Paġna 2 minn 2                                                           Il-Malti: Il-Fehim mill-Qari│L-Iskema tal-Marki 
                                                          Il-Benċmark ta’ Tmiem l-Edukazzjoni Primarja 2018 

It-Tieni Parti: Taħriġ B  
Tnaqqasx marki għall-iżbalji tal-ortografija għall-mistoqsijiet kollha minbarra  
n-numri 6, 7 u 8. 

8 marki 

1.  Fi New York. 1 
2.  Ried ifisser li l-magna baqgħet dejjem issir aħjar/ 

tiżviluppa/jiżdidulha l-funzjonijiet. 
1 

3.  Aċċetta raġuni waħda minn dawn. 
▪ Jaqdina fl-istudju 
▪ Jaqdina fix-xogħol 
▪ Jaqdina fil-komunikazzjoni 

1 

4.  dawl/elettriku/enerġija 1 
5.  Il-banek, l-ajruporti u l-postijiet tax-xogħol. 1 
6.   s-t-għ      (miktuba sew u f’din l-ordni) 1 
7.  invenzjonijiet         (miktuba sew) 1 
8.  disgħa u ħamsin     (miktubin sew) 1 

Taħriġ Ċ 
Aċċetta 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 

  1. Tingħata marka għal kull punt li jissemma, sa massimu ta’ tnejn. 
Aċċetta minn dawn ir-risposti, jew oħrajn li jagħmlu sens skont 
is-silta: 
▪ Kienu kbar u ċkienu. 
▪ Kienu tqal u issa ħfiefu. 
▪ Kellhom wajers twal u issa m’għandhomx. 
▪ Kienu jiswew iktar flus mil-lum. 
▪ Żdidulhom il-memorja u l-funzjonijiet tagħhom. 

2 

  2. Aċċetta waħda minn dawn ir-risposti, jew oħrajn li jagħmlu sens 
skont is-silta: 
▪ In-nanna xtaqet li l-kompjuter kien jintuża fi żmienha. 
▪ Ma baqgħetx tgħid li rasu iebsa imma xtaqet titgħallmu. 

2 

 


