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L-Ewwel Taqsima 
Taħriġ A  4 marki 

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

Taħriġ B 6 marki 
 5. il-Posta. 1 
 6. l-għerien tal-wied. 1 
 7. Anita lil Jennifer. 1 
 8. x-xogħol li tathom Miss Sammut. 1 
 9. jipprattikaw ir-reċta. 1 

  10. kemm kemm tidher. 1 

It-Tieni Taqsima 
L-Ewwel Parti: Taħriġ A  
Tnaqqasx marki għall-iżbalji tal-ortografija għall-mistoqsijiet kollha minbarra  
n-numri 7 u 8. 

8 marki 

1. (ċ) L-importanza li nżommu l-ikel f’temperatura tajba. 1 
2. Għaliex kien se jitlef il-lezzjoni tax-Xjenza. 1 
3. Il-mikroskopju. 1 
4. Aċċetta tweġibiet simili li jagħmlu sens 

Għaliex minn dik il-lezzjoni tgħallem ħafna affarijiet li għandhom 
x’jaqsmu xorta max-Xjenza.  

1 

5.  Waħda minn: 
▪ F’kontenituri tal-fuħħar apposta. 
▪ Ġewwa ħofor fis-silġ. 
▪ Jgħattu l-ikel bit-tiben. 
▪ Jużaw il-melħ. 
▪ Jużaw postijiet kesħin bħal kantini u bjar. 

1 

6. jeżamina/jara b’reqqa/jara b’attenzjoni. 1 
7. qari/qarrej/qarrejja (miktuba sew) 1 
8. sħan (miktuba sew) 1 
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It-Tieni Parti: Taħriġ B  
Tnaqqasx marki għall-iżbalji tal-ortografija għall-mistoqsijiet kollha minbarra  
n-numri 6, 7 u 8. 

8 marki 

1.  Ħadu kważi mitejn sena. 1 
2.  Kaxxa li tkessaħ l-ikel. 1 
3.  Kellhom kimiċi u gassijiet velenużi. 1 
4.  Waħda minn: 

▪ Għaliex qatt ma kellha ħsara. 
▪ Il-ħsejjes li tagħmel kienu jżommulha kumpanija. 

1 

5.  Għaliex hi wkoll ma ridetx tarmi l-magna tal-ħasil antika tagħha. 1 
6.  disgħa u tletin (miktubin sew) 1  
7.  ħoss  (miktuba sew) 1 
8.  fehem  (miktuba 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 tweġibiet varji u li jagħmlu sens. Tingħata marka għal 
kull raġuni valida. 
▪ Ivvinta l-friġġ biex jgħix ħajja iktar komda għax tippriserva 

l-ikel. 
▪ Bil-friġġ m’hemmx għalfejn jiekol mill-ewwel dak li jixtri. 
▪ Bil-friġġ naqqas ir-riskju ta’ mard mill-ikel. 
▪ Ivvinta l-mikroskopju li bih jara affarijiet li ma tistax 

tarahom b’għajnejk, bħall-moffa. 
▪ Kompla jaħdem fuq l-invenzjoni tal-friġġ biex ma jkollhiex 

kimiċi velenużi. 

2 

  2. Aċċetta tweġibiet varji u li jagħmlu sens u li huma differenti 
minn xulxin, bħal: 
▪ Il-priservazzjoni tal-ikel. (L-Ewwel Parti) 
▪ L-invenzjoni tal-friġġ. (It-Tieni Parti) 
▪ Invenzjoni li tgħin lill-bniedem.  
▪ Imbierka l-friġġ! 
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