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L-Ewwel Taqsima 
 

Taħriġ A  2 marki 
2. il-Kappella ta’ Ħal Millieri 1 
3. tal-pjanti 1 

Taħriġ B 5 marki 
2. Veru 1 
3. Ma ssemmietx 1 
4. Falz 1 
5. Ma ssemmietx  1 
6. Ma ssemmietx 1 

Taħriġ Ċ 2 marki 
2. Kunsill Lokali 1 
3. ġelat (tal-konfettura u bil-ħalib tal-bott) 1 

Taħriġ D marka 
1. Jiġu aċċettati tweġibiet oħra li huma rilevanti. 

Effetti tajbin: jiltaqgħu n-nies flimkien, jitkellmu, jieħdu gost 
flimkien, isir riklam ta’ prodott Malti, iduqu ħelu 
tradizzjonali u jitgħallmu. 
Effetti ħżiena: ir-residenti jistgħu jgergru minħabba l-ħmieġ, 
it-toroq magħluqin. Il-ħelu jista’ jkun ħażin għas-saħħa. 

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)   ż-żarbun tal-mixi. 1 
2. Aċċetta raġuni minn dawn, jew raġunijiet oħra validi. 

 Imur jgħum. 
 Jiġbed ir-ritratti. 
 Imur xi mixja. 
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3. Aċċetta tlieta minn dawn ir-risposti. 
 L-akropoli bil-kolonni... 
 Il-gżejjer bil-bini abjad... 
 Il-muntanja Olympus... 
 Il-foresti 
 Ir-raħal tipikament Grieg 
 Is-soqfa magħmulin minn ċaqquf ħamrani 
 Iċ-ċikonji  

1 

4. Aċċetta raġuni minn dawn. 
 Il-bejtiet taċ-ċikonji 
 Ir-residenti għamlu arbli apposta sabiex iċ-ċikonji jbejtu 

fuqhom 
 Is-soqfa biċ-ċaqquf ħamrani 

1 

5. Andrè ħa r-ritratti. 1 
6. Aċċetta tweġibiet simili li jagħmlu sens. 

Bqajt inħares 
1 

7. irħula/rħula (miktuba sew) 1 
8. ma niħux (miktuba sew) 1 

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

8 marki 

1.  Aċċetta tweġibiet simili li jagħmlu sens. 
Għaliex qatt ma basru li ċ-ċikonji li raw il-Greċja kienu se 
jaraw bħalhom f’Malta. 

1 

2.  Għaliex kien jaf li dawn l-għasafar mhux soltu li jpassu fuq 
il-baħar. 

1 

3.  Kellhom bżonn isibu l-ikel u fejn jorqdu. 1 
4.  Aċċetta tweġibiet simili li jagħmlu sens. 

Għaliex waħda miċ-ċikonji adulti li kienet tmexxihom kienet 
nieqsa/inqatlet. 
Importanti li joħorġu dawn iż-żewġ aspetti fit-tweġiba. 

1 

5.  Jimxu / itiru wara l-kbar. 1 
6.   Il-protagonisti ta’ din is-silta joħolmu li xi darba jaraw il-

bejtiet taċ-ċikonji fl-irħula tagħna. 
1 

7.  wieħed u għoxrin       (miktubin sew) 1 
8.  ħbiebi        (miktuba sew) 1 
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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: 
 Huma għasafar bojod bl-iswed u l-munqar oranġjo. 
 Jagħmlu bejtiet kbar fuq is-soqfa tad-djar. 
 Jieħdu ħsieb il-frieħ tagħhom. 
 Ma jpassux fuq il-baħar. 
 Jivvjaġġaw bħala familja fejn iż-żgħar isegwu lill-kbar. 
 Li jmorru jorqdu fl-istess ħin. 
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  2. Aċċetta waħda minn dawn ir-risposti, jew oħrajn li jagħmlu sens 
skont is-silta: 
 It-tfal irrealizzaw kemm hi sabiħa n-natura speċjalment meta 

raw kif iċ-ċikonji jieħdu ħsieb il-frieħ tagħhom. 
 Ammiraw il-mod kif in-nies tar-raħal kienu jistennew iċ-

ċikonji u jħejjulhom arbli apposta għall-bejtiet. 
 Saru jgħożżu tifkiriet bħal dawn. 
 Tnikktu meta raw xi ġralhom iċ-ċikonji meta ġew Malta. 
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