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L-Ewwel Taqsima 
Taħriġ A  2 marki 

2.  rħas 1 
3.  żewġ 1 

Taħriġ B 2 marki 
2. għażla 1 
3. ġilda 1 

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

Taħriġ D marka 
 1. Aċċetta tweġibiet oħra li jagħmlu sens.  

Nirreklama fuq is-sit elettroniku tal-ħanut, noħloq paġna fuq 
Facebook jew nirreklamah fi gruppi ta’ bejgħ ta’ oġġetti, nistampa 
r-reklam u nwaħħlu fil-pjazza tar-raħal u fil-madwar, 
nippubblikah f’xi pubblikazzjoni jew fuljetti tal-Kunsill Lokali, tal-
każini u għaqdiet soċjali bħala sponsor, nixtri ħin fuq xi 
programmi televiżivi jew tar-radju biex nirreklama l-ħanut.       

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.  ċ)   kuġini tiegħu. 1 
2. Aċċetta tweġibiet simili u li jagħmlu sens. 

▪ Kien għadu ma spiċċax l-eżamijiet. 
▪ Kien fuq ix-xwiek li jispiċċa l-eżamijiet biex jibdew  

il-vaganzi. 

1 
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3. Beda jfittex fuq l-internet. 1 
4. Aċċetta tweġibiet simili u li jagħmlu sens. 

▪ Rikba fuq ferrovija li ddawrek mal-ġonna u mal-madwar 
kollu ta’ Fun Towers. 

▪ Rikba fuq dgħajsa żgħira fejn wieħed jaqdef fi xmara. 
▪ Rikba fejn tħossok tiela’ mas-smewwiet/fil-għoli u tinżel 

f’salt. 
▪ Il-cable car. 

1 
 
 

5. Aċċetta tweġibiet simili u li jagħmlu sens. 
▪ Miljuni ta’ nies iżuruh matul is-sena. 
▪ Huwa park frekwentat ħafna fl-Ingilterra u fl-Ewropa. 
▪ Huwa wieħed mill-iktar parks frekwentati matul is-sena. 

1 

6. Tingħata marka biss jekk dawn iż-żewġ espressjonijiet huma 
msemmija. 
kont fuq ix-xwiek; kont fis-seba’ sema 

1 

7. Aċċetta tweġibiet simili u li jagħmlu sens. 
• Nikkomunika ħafna mal-kuġini tiegħi. 
• Insaqsi lill-għalliem/a tiegħi. 
• Insaqsi lil xi ħadd li diġà mar. 
• Nidħol fuq Youtube u nfittex dwar Fun Towers. 
• Nagħmel lista ta’ postijiet/attrazzjonijiet fejn inkun irrid 

immur meta nkun hemm. 

1 

8. ħ-s-s 1 

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

8 marki 

1. Aċċetta raġuni minn dawn, jew raġunijiet oħra validi. 
• Għax kien hemm ammont kbir ta’ nies biex jaqtgħu l-

biljetti tad-dħul. 
• Għax basar/ħaseb li seta’ jkun hemm ħafna nies biex 

jaqtgħu l-biljetti tad-dħul. 
• Setgħu jaqbżu l-kju. 
• Setgħu jidħlu bla ma joqogħdu jistennew. 

1 

2. Aċċetta raġuni minn dawn, jew raġunijiet oħra validi. 
• Kienu karattri li s-soltu jarahom fuq it-

televixin/television. 
• Ma kienx jemmen li vera jeżistu. 
• Ma riedx jemmen li kienu verament ħdejh/quddiemu. 

1 

3. Il-kuġini/Il-kuġini tiegħu. 1 
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4. Kien hemm serbut twil ta’ nies jistennew li jirkbu. 1 
5. Aċċetta tweġibiet simili u li jagħmlu sens. 

▪ Jaħsbu għall-ikel. 
▪ Iħobbu jieklu. 

1 

6.  niżlitilna għasel 1 
7. dħalt (miktuba sew) 

laqagħni (miktuba sew) 
1 
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 emozzjoni u raġuni valida.  
Aċċetta risposti varji u li jagħmlu sens. 

• Dwejjaq għax spiċċat il-mawra. 
• Dispjaċir għax xtaq li jibqa’ hemm. 
• Biki/Beda jibki għax ried jerġa’ jmur. 
• Ferħ għax ħa ħafna gost/kienet esperjenza unika. 

2 

  2. Tingħata marka għal kull punt li jissemma, sa massimu ta’ tnejn. 
Aċċetta tweġibiet simili u li jagħmlu sens. 

• Jiġu iktar turisti. 
• Iferraħ lin-nies. 
• Joffri xi ħaġa differenti anke lokalment. 
• Huwa mezz ta’ mistrieħ. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


