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L-Ewwel Taqsima 
Taħriġ A  2 marki 
  2. fis-sajf 1 
  3. l-ġiri 1 
Taħriġ B  5 marki 

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

Taħriġ Ċ 2 marki 
2. Kumitat tal-Festa 1 
3. rigali/rigal 1 

Taħriġ D marka 
  Aċċetta tweġibiet oħra li jagħmlu sens. 

Fuq noticeboard tal-knisja/tal-parroċċa, tal-Kunsill Lokali, tal-iskola  
tar-raħal, tal-maħżen tal-armar, fil-ħwienet kollha tar-raħal, ħdejn xi 
grawnd tal-futbol, ħdejn librerija pubblika, klinika, stejġ tal-linja u siġra.   

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. a) f’għalqa 1 
2. Tingħata l-marka jekk titwieġeb kollha tajba. 

Rebecca għalqet għaxar snin. 
1 

3. Aċċetta tweġibiet oħra li jagħmlu sens. 
▪ Tellgħu t-tined 
▪ Marru mixjiet twal 
▪ Qabbdu l-ħatab 
▪ Sajru l-laħam u kielu 
▪ Iċċelebraw għeluq snin Rebecca 
▪ Niżlu fil-bajja 

1 

4. Għax qalet li niżlilha għasel. 1 
5. Qed tirreferi għad-dell/dell iswed/għall-fekruna. 1 
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6. Aċċetta tweġibiet simili li jagħmlu sens. 
Ma ridniex nemmnu dak li konna qed naraw/Bqajna 
mistagħġba/imbellhin/sorpriżi/maħsudin/iċċassati. 

1 

7. ibħra (miktuba sew) 1 
8. r-ġ-għ (miktuba sew u f’din l-ordni) 1 

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

8 marki 

1. Aċċetta tweġibiet simili li jagħmlu sens. 
Biex jgħidilhom fuq il-bejta/Juruhom fejn tinsab il-bejta/ 
Kien hemm bżonn li l-bejta tiġi protetta. 

1 

2. Kienet faqqset fil-bajja tal-Ġnejna stess. 1 
3. Aċċetta tnejn minn dawn ir-risposti. 

▪ L-istorbju 
▪ Id-dwal tal-bozoz 
▪ Il-karozzi li jsuqu fuqha 
▪ In-nies li jimxu fuqha/Jirfsu fuqha 

1 

4. Aċċetta tweġibiet simili li jagħmlu sens. 
Qisni kont naf x’se jiġri. 

1 

5. Aċċetta tweġibiet simili li jagħmlu sens. 
Ħafna persuni ta’ kull età offrew ftit mill-ħin tagħhom/Kienet l-aħbar 
prinċipali tal-ġurnata/għamlu lqugħ biex jipproteġuha. 

1 

6. mija u ħdax  (miktuba sew) 1 
7. Nisimgħu/qed nisimgħu  (miktuba sew) 1 
8. Qrib/fil-qrib  (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 minn dawn ir-risposti, jew oħrajn li jagħmlu sens skont is-silta: 
▪ Għaliex hija bajja bir-ramel u l-fekruna setgħet tħaffer 
▪ Għaliex m’hemmx ħafna dwal tal-bozoz 
▪ M’hemmx storbju 
▪ M’hemmx bini u żvilupp fil-viċin li jista’ jtellef 
▪ Hi stess faqqset hemm 

2 

  2. Aċċetta waħda minn dawn ir-risposti, jew oħrajn li jagħmlu sens skont is-silta: 
▪ Kienu jħobbu jikkampjaw u jqattgħu l-ħin qalb in-natura 
▪ L-iskola kienu fl-istess klassi 
▪ Kienu ħbieb sewwa 
▪ Iħobbu n-natura u jaħdmu biex jipproteġuha 

2 

 


