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KULLEĠĠ SAN ĠORĠ PRECA 

SKEJJEL PRIMARJI  

EŻAMIJIET TA’ NOFS IS-SENA 2016 

 

IT-TEMP 

A.  1. xemx 
2. sħab 
3. xita 
4. art 
5. baħar 
6. fwar 

Marka għal kull waħda = 6 marki 

B.   

1. 4. 
2. 5. 
3. 1. eżempju 
4. 2. 
5. 8. 
6. 3. 
7. 9. 
8. 7. 
9. 6. 

Marka għal kull waħda = 8 marki 

Ċ.    1. L-anemometru         (marka) 
 2. It-termometru         (marka) 
 3. i) Il-pinnur        (marka) 

 ii) Il-pinnur jurina d-direzzjoni minn fejn ġej ir-riħ  (2 marki) 
 4. i) Il-pluvjometru         (marka) 

 ii) Il-pluvjometru jkejjel kemm tinżel xita  (2 marki) 

Ir-Raba’ Sena STUDJI SOĊJALI 
Skema tal-Marki 

ĦIN: siegħa  
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5. Jingħataw 2 marki jekk is-sentenza tagħmel sens u għandha x’taqsam mas-suġġett 
skont id-diskrezzjoni tal-għalliema. Eżempju: 

i. Nies jinqabdu fil-karozzi u jkun diffiċli għalihom biex jingħataw għajnuna. 
ii. Ħsarat fil-bini, fil-linji tat-telefown u nuqqas ta’ provista fl-elettriku. 

iii. Iweġġgħu jew jegħrqu n-nies u l-annimali u ġieli anke jmutu. 
iv. L-għelieqi jinfaqgħu bl-ilma. 
v. Ikun hawn iktar mard minħabba li l-ilma tax-xorb jitħallat mad-drenaġġ. 

6. Jingħataw 2 marki jekk is-sentenza tagħmel sens u għandha x’taqsam mas-suġġett 
skont id-diskrezzjoni tal-għalliema. Eżempju:  
i. Jinxfu l-widien. 

ii. Is-siġar u l-ħaxix imutu. 
iii. L-art ma tibqax fertili jiġifieri ma jkunux jistgħu jkabbru ħaxix u frott. 
iv. L-annimali jmutu minħabba nuqqas ta’ ikel u xorb. 
v. Nuqqas ta’ ikel u xorb għan-nies tal-post. 

 

IX-XOGĦOL 

A.  

Dmirijiet Drittijiet 
tidħol fil-ħin sick-leave 
tagħmel xogħlok sew sigurtà 
tirrispetta l-kollegi ħin għall-brejk 
timxi mar-regoli paga xierqa 

Marka għal kull waħda = 8 marki 

B.  

1. Falz 6. Veru 
2. Veru 7. Veru 
3. Falz 8. Veru 
4. Veru 9. Falz 
5. Veru 10. Veru 

Marka għal kull waħda = 10 marki 
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Ċ.  
Xogħol li jsir fuq ġewwa Xogħol li jsir fuq barra 

għalliem pustier 
furnar bennej 
skrivan gwida tat-turisti 
mastrudaxxa kennies 
infermier  

Marka għal kull waħda = 8 marki 
 
TIBDIL FL-ISTAĠUNI 

A.  

1. rebbiegħa 

2. ħarifa 

3. xitwa 

4. sajf 

5. ħarifa 

6. sajf 

7. rebbiegħa 

8. xitwa 

1 marka għal kull waħda = 8 marki 
 

B. 1. Huma jilbsu ħwejjeġ twal b’materjal ħafif. 
2. irġiel 
3. maktur 
4. ekwatur 
5. għonnella 

2 marki għal kull waħda = 10 marki 
 

Ċ. Jingħataw 2 marki għal kull sentenza li tagħmel sens u li għandha x’taqsam mas-suġġett 
skont id-diskrezzjoni tal-għalliema. 
i. Jinħarqu l-affarijiet elettroniċi bis-sajjetti. 

ii. Is-silġ jagħmel ħsarat il-karozzi. 
iii. Jegħrqu t-toroq b’konsegwenza li jinġarru l-karozzi. 
iv. Ir-riħ ikisser is-siġar. 
v. Ikollna qtugħ ta’ provista fl-elettriku. 

2 marki għal kull waħda = 10 marki 


