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Numru     

tal-mistoqsija 
Marki 

Tqassim  

tal-marki 
Tweġibiet  

1 6   

a. 

 

marka  ħnejja 

b. 

 

marka għar 

c. 

 

marka taqtigħa 

d. 

 

marka l-ixquq fil-blat 

e.  marka erożjoni bil-baħar 

f.  marka fid-Dwejra, Għawdex 

2 12 2 marki x 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

irdum ramla 

erożjoni depożizzjoni 

ramel u ċagħak 

imermer il-blat 

ramel u ċagħak 

jinġabar fuq ix-xatt 

 

  

G 
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3 11    

a. 5 marka x 5 

 

b. 6 marka x 6 Globiġerina, jgħawwar, taqa’, jirtira, 

blataforma, Delimara. 

4 4  marka x 4 Erbgħa minn: 

5 21    

a. 3   Akkwakultura hija t-trobbija tal-ħut  

fl-irziezet. 

b. 8  2 marki 

għal kull 

vantaġġ 

Żewġ vantaġġi minn:  

Ħolqien tax-xogħol; provvista ta’ ħut matul 

is-sena kollha; qliegħ akbar ta’ flus; tnaqqis 

tas-sajd eċċessiv u bla kontroll. 

Aċċetta risposti oħra tajbin. 
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  2 marki 

għal kull 

żvantaġġ 

Żewġ żvantaġġi minn: 

Tnaqqis tal-ħażniet tat-tonn; ġenerazzjoni ta’ 

skart kimiku u organiku; il-qerda ta’ speċi li 

jgħixu fil-qiegħ tal-baħar ta’ madwar 

il-gaġeġ; teħżien il-kwalità tal-ilma baħar. 

Aċċetta risposti oħra tajbin. 

c. 10  2 marki x 5 3, 4, 5, 1, 2 

6 13   

a. 3   Il-Baħar Mediterran huwa kważi baħar 

magħluq, miftuħ biss mill-fliegu ta’ Ġibilita’ u 

jrid mat-80 sena biex l-ilmijiet tiegħu jinbidlu 

kollha. 

b. 4  2 marki x 2 Tnejn minn: 

Rimi ta’ drenaġġ mhux ipproċessat; tnixxijiet 

taż-żejt; skart mill-industrija; attivitajiet  

tal-biedja u tal-akkwakultura. 

Aċċetta risposti oħra tajbin. 

c. 4  2 marki x 2 Agħżel tnejn minn: 

Qerda ta’ numru kbir ta’ ħut u tajr tal-baħar; 
avvelenament tal-frott tal-baħar; ħafna speċi 

fil-periklu u mhedda bit-tniġġis; ix-xtut  
tal-baħar imniġġsa bi ħsara għas-settur  

tat-turiżmu. 
Aċċetta risposti oħra tajbin. 

d. 2  2 marki  Waħda minn: 

Jitnaddaf l-ilma tad-drenaġġ qabel jintefa’  
fl-ilma baħar; jiżdiedu l-laned taż-żibel fuq il-

bajjiet; il-fish farms qed jitressqu iżjed        
‘il barra mix-xatt. 

Aċċetta risposti oħra tajbin. 

7 4  marka x 4 Niagara                       2 

Rhine Falls                   4 

Iċ-Ċarċara ta’ Angel      3 

Iċ-Ċarċara ta’ Victoria   1 

8  9   

a. 3 marka x 3 Wied il-Għasel, Wied is-Sewda, Il-Wied ta’ 

Marsalforn 

b. 6 2 marki x 3 Veru, Veru, Falz 
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9 20   

a. 2  Il-Bangladexx 

b. 4 4 marki  Agħżel waħda minn: 

• Il-Bangladexx jinsab fuq delta fejn 

jiltaqgħu tliet xmajjar kbar: il-Ganġi, 

il-Brahmaputra u l-Meghna.  

• L-art hija watja u għolja inqas minn 2 

metri mil-livell tal-baħar.  

• Xita qawwija li tinżel minħabba l-klima  
tal-monsun. 

Aċċetta risposti oħra tajbin. 

c. 6 3 marki x 2 Agħżel vantaġġ tal-għargħar għall-bidwi 

minn: 
• Tiżdied il-ħażna naturali tal-ilma ta’ 

taħt l-art. 

• Il-fertilità tal-ħamrija tiżdied minħabba  

li t-tajn jipprovdi n-nutrijenti. 

• Fl-għelieqi mifqugħa bl-ilma jitkabbar 

ir-ross. 

Agħżel problema tal-għargħar għall-bidwi 
minn: 

• L-għargħar jeqred l-uċuħ tar-raba’. 

• Nuqqas ta’ qligħ għall-bidwi. 

Aċċetta risposti oħra tajbin. 

d. 8 4 marki x 2 Metodu Kif jgħin kontra            l-
għargħar 

Digi Biex warajhom jinġema’           
l-ilma f’għadajjar kbar. 

Tħawwil ta’ siġar Biex jassorbu l-ilma            
żejjed u jnaqqsu t-telf            

tal-ħamrija li taqa’ u       
tinġema’ fil-qiegħ  

tax-xmajjar. 

Rampi għoljin 

max-xtut  
tax-xmara 

Biex il-livell tal-ilma jkun       

jista’ jogħla iżjed            
mingħajr ma tfur  
ix-xmara. 

Ġibjuni kbar Biex jinħażen ammont          
kbir ta’ ilma fihom. 

Tħammil ta’ qiegħ 
ix-xmara 

Biex ix-xmara tibqa’            
fonda u l-kanal tal-ilma         

jkun jesa’ iżjed. 

Aċċetta risposti oħra         

tajbin.  
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