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L-Ewwel Taqsima 
Taħriġ A  2 marki 

2. raġonevoli 1 
3. fiċ-ċentru 1 

Taħriġ B 2 marki 
2. uġigħ/tbatija 1 
3. imħaded 1 

Taħriġ Ċ 5 marki 
6.  1 
5.  1 
1. eżempju  
3.  1 
4.  1 
2.  1 

Taħriġ D marka 
 Aċċetta tweġibiet oħra li jagħmlu sens. 

Aktar ritratti, nagħti xi prezzijiet, riklam bil-kuluri, nagħti d-
ditti u l-għamla tas-saqqijiet li għandi, navża li noffri delivery 
b’xejn f’Malta u Għawdex. 

1 

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

8 marki 

1.  b)   emozzjonati 1 
2. Ma’ xi ħbieb tiegħu/sħabu. 1 
3. Aċċetta tweġibiet simili u li jagħmlu sens. 

▪ Ma kellhomx għaġġla partikolari. 
▪ Kienu jgħixu ħajja mingħajr stress. 
▪ Kienu jgħixu ħajja iktar kalma.  

1 
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4. Iva 
Aċċetta tweġibiet simili u li jagħmlu sens. 

▪ Għax għarafhom. 
▪ Għax jiftakarhom ħajjin. 

1 
 

1 

5. Aċċetta tweġibiet simili u li jagħmlu sens. 
▪ Għax ma kinux imdorrijin jaraw ħafna karozzi. 
▪ Għax il-karozza ma kinitx veloċi. 

1 

6. Aċċetta tweġibiet simili u li jagħmlu sens. 
▪ Għamlu ħafna storbju/għajjat/għagħa 

1 

7. tfajjel/trejqa 1 

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

8 marki 

1. Fil-mowbajl / Fil-mowbajl tiegħu. 1 
2. Kienu qed jidħqu / bdew jidħqu/bdew jgħaddu l-kummenti. 1 
3. Aċċetta tweġibiet simili u li jagħmlu sens. 

▪ Iddeċidew li jiltaqgħu. 
▪ Iddeċidew li jiltaqgħu dakinhar stess/aktar tard. 
▪ Iddeċidew li jiltaqgħu l-Belt. 

1 

4. Aċċetta raġuni minn dawn, jew raġunijiet oħra validi. 
▪ Għax kien żgħir. 
▪ Għax kien iżgħar minn oħtu/Monika/mill-ħbieb ta’ 

Monika. 
▪ Għax ma kienx ħabib tagħhom. 

1 

5. Aċċetta tweġibiet simili u li jagħmlu sens. 
▪ Mifxul 
▪ Qisu se jiġġennen 
▪ Beżgħan 
▪ Stramb 
▪ Imdejjaq 
▪ Ferħan imma fl-istess ħin imdejjaq  

1 

6. Aċċetta raġuni minn dawn, jew raġunijiet oħra validi. 
▪ Il-volum qawwi tat-traffiku. 
▪ Konsum qawwi/Ħafna nies jixtru 
▪ Nies jistennew tal-linja u jteftfu fil-mowbajl. 
▪ Ħafna attività għaddejja fit-triq. 
▪ Nies jgħaġġlu biex imorru lura d-dar wara x-xogħol. 

1 

7. dlonk 1 
8. toroq 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: 
▪ Kien hemm iktar siġar / ħitan tas-sejjieħ / għasafar / 

friefet. 
▪ Kien hemm inqas traffiku. 

2 

  2. Ara li ż-żewġ raġunijiet li jingħataw huma relatati mal-istess 
perjodu. Aċċetta raġunijiet li jagħmlu sens. Agħti marka għal 
kull raġuni valida. 
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