ID-DIRETTORAT GĦAL KWALITÀ U STANDARDS FL-EDUKAZZJONI
Id-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu
It-Taqsima tal-Assessjar Edukattiv
L-Eżamijiet Annwali għall-Iskejjel Primarji 2015
Ir-Raba’ Sena

1.

L-ISTUDJI SOĊJALI

L-ISKEMA TAL-MARKI

Agħti marka 1 għal kull risposta tajba.
PULIZIJA, SINDKU, KENNIES, GĦALLIEM

2.

(Total: 4 marki)

(a) voluntier (marka). Agħti 2 marki lil min isemmi mod wieħed kif is-segretarju jgħin lillmembri tal-każin tal-banda.
(3)
(b) impjegat (marka). Agħti 2 marki lil min isemmi mod wieħed kif l-għalliem jgħin
lill-istudenti tiegħu.

(3)

(c) voluntier (marka). Agħti 2 marki lil min isemmi mod wieħed kif il-mexxej jgħin lilliscouts.

(3)

(Total: 9 marki)
3.

Agħti marka 1 għal kull risposta tajba.
IVA = 2, 5, 6, 8, 9; LE = 1, 4, 7

4.

(Total: 8 marki)

Agħt marka 1 għal kull risposta tajba.
1. pjanta, 2. il-mappa, 3. mit-turisti, 4. mappa

5.

(Total: 4 marki)

5.1 Agħti marka 1 għal kull isem miktub tajjeb u f’postu.

(3)

5.2 Agħti marka 1 lil min isemmi li gżira tkun imdawra kollha kemm hi bil-baħar.

(2)

5.3 Valletta

(1)

5.4 Agħti marka 1 lil min jikteb l-ittra K f’postha.

(1)

5.5 L-Imdina

(1)

5.6 Agħti marka 1 lil min jikteb ‘Marsaxlokk’ fil-vojt jew jaqta’ sing taħtha.

(1)

5.7 Agħti marka 1 lil min jikteb ‘Buġibba’ fil-vojt jew jaqta’ sing taħtha.

(1)
(Total: 8 marki)

6.

6.1 Jagħżlu tnejn minn: Ir-Rabat Malta, Il-Mellieħa, Ir-Rabat Għawdex, l-Imdina.

(2)

6.2 Jagħżlu tlieta minn: Valletta, Il-Birgu, Tas-Sliema, Buġibba, Marsaxlokk, Il-Mellieħa,
Iċ-Ċirkewwa, Marsalforn, l-Imġarr Għawdex.
(3)
6.3 Jagħżlu bejn Marsaxlokk jew Marsalforn.

(1)

6.4 Iċ-Ċirkewwa

(1)

6.5 Marsalforn

(1)

6.6 Ir-Rabat

(1)

6.7 Gudja

(1)

6.8 Ir-Rabat

(1)
(Total: 11-il marka)
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Paġna 1 minn 2

7.

Agħti marka 1 għal kull ċirku mħażżeż madwar dawn:
għelieqi, ħamrija, ħitan tas-sejjieħ, siġar, baqar.
Tagħtix marki lil min jagħmel ċirku madwar il-kelmiet l-oħra.

8.

(Total: 5 marki)

Qassam il-marki skont kif indikat.
8.1 Agħti marka 1 għall-opinjoni tal-istudenti.
8.2a u 8.2b Agħti marka 1 għal kull raġuni valida mogħtija.

9.

(Total: 5 marki)

9.1 Furjana

(1)

9.2 Ħaż-Żebbuġ

(1)

9.3a u 9.3b Agħti 2 marki għall kull raġuni valida eż.: kiteb il-versi tal-Innu Malti, beda jikteb
il-poeżiji bil-Malti, ħajjarna nħobbu l-Ilsien Malti, ħallielna ħafna poeżiji sbieħ.

(2)

9.4 Agħti 2 marki lil min jagħti raġuni valida, pereżempju, biex nibqgħu nikbru dejjem
fl-imħabba tagħna għall-Ilsien tagħna.

(2)

9.5 Belt Valletta

(1)

9.6 Agħti marka 1 lil min isemmi li kien patrijott, jew ta ħajtu għal art twelidu.

(2)

9.7 Agħti 3 marki lil min isemmi raġuni valida, pereżempju li Dun Mikiel Xerri jgħallimna
kemm għandna nkunu kuraġġjużi, jew ma nibżgħux niddefendu lil art twelidna, jew kemm
għandna nħobbu lil artna.

(2)

9.8 Agħti 2 marki għal kull sors primarju. Jistgħu jsemmu kemm is-sorsi primarji li ssemmew
fil-lezzjonijiet, kif ukoll xi oħrajn li jkunu jafu bihom. Fil-lezzjonijiet issemmew il-vuċi ta’ Dun
Karm, l-inventarju (il-lista) tal-kotba li kellu Dun Mikiel Xerri u vidjows ta’ Dun Ġorġ.

(3)

(Total: 14-il marka)
10. Agħti marka 1 għal kull risposta f’din l-ordni:
tal-Bniet, Djar, jgħallmu, Nisranija, karattru, ċittadini, Soċju tal-Mużew, iż-żgħażagħ,
fl-Awstralja, monumenti, bil-murtali, ħaj.
(Total: 12-il marka)

Paġna 2 minn 2
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