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L-Iskeda tal-Eżami tat-Taħdit 2017 
 
 

 
Test 1 Taħriġ 1:  It-Tħejjija - mhux assessjata                      minuta  

studenti 
1 u 2 

 
studenti 

3 u 4 

Taħriġ 2:  L-Intervista:   
1. Dwarek innifsek 
2. L-ikel 

3 minuti 

Taħriġ 3:  Stampa Waħda 3 minuti 
Taħriġ 4:  Staqsini Inti 3 minuti 

 
Test 2 Taħriġ 1:  It-Tħejjija - mhux assessjata                      minuta  

studenti 
5 u  6 

 
studenti 

7 u  8 

Taħriġ 2:  L-Intervista:   
3. L-għajnuna fid-dar 
4. Attivitajiet fl-iskola tiegħek 

3 minuti 

Taħriġ 3:  Stampa Waħda 3 minuti 
Taħriġ 4:  Staqsini Inti 3 minuti 

 
Test 3 Taħriġ 1:  It-Tħejjija - mhux assessjata                      minuta  

studenti 
9 u 10 

 
studenti 
11 u 12 

Taħriġ 2:  L-Intervista:   
5. L-ambjent ta’ madwarna 
6. Il-ħin liberu 

3 minuti 

Taħriġ 3:  Stampa Waħda 3 minuti 
Taħriġ 4:  Staqsini Inti 3 minuti 

 
Test 4 Taħriġ 1:  It-Tħejjija - mhux assessjata                      minuta  

studenti 
13 u 14 

 
studenti 
15 u 16 

Taħriġ 2:  L-Intervista:   
7. Ix-xiri 
8. L-iskola tiegħek 

3 minuti 

Taħriġ 3:  Stampa Waħda 3 minuti 
Taħriġ 4:  Staqsini Inti 3 minuti 

 
Test 5 Taħriġ 1:  It-Tħejjija - mhux assessjata                      minuta  

studenti 
17 u 18 

 
studenti 
19 u 20 

Taħriġ 2:  L-Intervista:   
9. Nies li jgħinuna     

                10. L-isports 

3 minuti 

Taħriġ 3:  Stampa Waħda 3 minuti 
Taħriġ 4:  Staqsini Inti 3 minuti 
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Test 6 Taħriġ 1:  It-Tħejjija - mhux assessjata                      minuta  

studenti 
21 u 22 

 
studenti 
23 u 24 

Taħriġ 2:  L-Intervista:   
11. L-annimali 
12. Il-ħbieb tiegħek 

3 minuti 

Taħriġ 3:  Stampa Waħda 3 minuti 
Taħriġ 4:  Staqsini Inti 3 minuti 

 
Test 7 Taħriġ 1:  It-Tħejjija - mhux assessjata                      minuta  

studenti 
25 u 26 

 
studenti 
27 u 28 

Taħriġ 2:  L-Intervista:  
1. Dwarek innifsek 
6. Il-ħin liberu 

3 minuti 

Taħriġ 3:  Stampa Waħda 3 minuti 
Taħriġ 4:  Staqsini Inti 3 minuti 

 
Test 8 Taħriġ 1:  It-Tħejjija - mhux assessjata                      minuta  

studenti 
29 u 30 

 
studenti 
31 u 32 

Taħriġ 2:  L-Intervista:  
5. L-ambjent ta’ madwarna 
2. L-ikel 

3 minuti 

Taħriġ 3:  Stampa Waħda 3 minuti 
Taħriġ 4:  Staqsini Inti 3 minuti 
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TEST 1 
 
TAĦRIĠ 1: IT-TĦEJJIJA                            (minuta, mhux assessjata) 
 
L-interlokutur jistaqsi għadd ta’ mistoqsijiet b’mod informali lill-istudenti 
fuq affarijiet li jinteressawhom bħall-ilbies, it-temp, ir-raħal/il-belt 
tagħhom, x’jixtiequ jsiru la jikbru u suġġetti oħra li l-interlokutur ikun jaf li 
jinteressaw lill-istudenti ta’ quddiemu. 
 
Importanti li din it-tħejjija sservi biex l-istudenti jħossuhom kunfidenti 
biex jitkellmu fit-taħriġiet li ġejjin. 
  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
TEST 1: TAĦRIĠ 2: L-INTERVISTA                                             (3 minuti) 
 

L-interlokutur jgħid lil Student A u Student B: 
L-ewwel se jkollna eżerċizzju qasir bin-numri. Ħarsu lejn il-karta.  
Kull wieħed/waħda minnkom għandkom żewġ kaxxi bin-numri. Intom tridu 
tgħiduli x’numri qed taraw.  
 
L-ewwel żewġ kaxxi se naqrahom jien bħala eżempju:  
95 (ħamsa u disgħin tuffieħa) 
342 (tliet mija, tnejn u erbgħin tuffieħa) 
jew  (tliet mija u tnejn u erbgħin tuffieħa) 
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Lil Student A: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 
34 (erbgħa u tletin tuffieħa) 
645 (sitt mija, ħamsa u erbgħin tuffieħa) 
jew  (sitt mija u ħamsa u erbgħin tuffieħa) 

 
Lil Student B: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 

97 (sebgħa u disgħin tuffieħa) 
528 (ħames mija, tmienja u għoxrin tuffieħa) 
jew  (ħames mija u tmienja u għoxrin tuffieħa) 

 
L-interlokutur jistaqsi dawn il-mistoqsijiet fl-ordni li jidhru.  

 
L-interlokutur jgħid lil Student A:  

“Se nistaqsik dwarek innifsek.” 

1. Inti tippreferi li tagħlaq żmienek fis-sajf jew fix-xitwa? Għaliex? 

2. Liema hija l-isbaħ ħaġa li tara fil-karattru tiegħek? Għaliex? 

3. Taqbel li flok jagħtuk rigal ta’ flus, dawn jingħataw lil min hu fil-bżonn? 
Għaliex? 

4. Kieku kellek tagħmel ġurnata tgħin lil xi ħadd, lil min tagħżel? Għaliex? 

 
L-interlokutur jgħid lil Student B:  

“Se nistaqsik xi mistoqsijiet dwar l-ikel.” 

1. Inti tippreferi tiekol kmieni jew tard filgħaxija? Għaliex? 

2. Liema hija l-aktar deżerta favorita tiegħek? Għaliex? 

3. Taqbel li jkun hemm riklami tal-ikel fuq it-televixin? Għaliex?   

4. Kieku kellek tagħmel tisjira kbira biex tikser rekord, x’ikel tagħżel? Għaliex? 
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TEST 1: TAĦRIĠ 3: STAMPA WAĦDA                                              (3 minuti) 
 

Aqbżu sew! 
 

L-interlokutur jgħid liż-żewġ studenti:  

“Ħarsu lejn din l-istampa. Wara se nistaqsikom biex tkellmuni fuqha. Tajjeb?” 
 

L-interlokutur jagħti 5 sekondi lill-istudenti biex iħarsu lejn l-istampa.  

Wara jibda jistaqsi l-mistoqsijiet b’mod alternat. 

L-istudenti jipparteċipaw indaqs xħin imisshom wara xulxin sakemm jgħaddu      
3 minuti. 
 

Lil Student A: Hemm xi ħaġa li togħġbok f’dan ir-ritratt? X’jogħġbok fih? 
Lil Student B:  Hemm xi ħaġa li ma togħġbokx? Għaliex? 
 

Lil Student A:  X’qed tara fir-ritratt? 
Lil Student B:  Fejn taħseb li qegħdin dawn it-tfal? 
  

Lil Student A:  Għaliex taħseb li qegħdin hemm dawn it-tfal?   
Lil Student B:  Minn fejn taħseb li ġejjin dawn it-tfal? Għaliex?   
 

Lil Student A:  X’ħin taħseb li ħaduh dan ir-ritratt? Għaliex? 
Lil Student B:  F’liema żmien tas-sena taħseb li ħadu dan ir-ritratt? Għaliex? 
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TEST 1: TAĦRIĠ 4: STAQSINI INTI                                                 (3 minuti) 
 
L-interlokutur jgħid lill-istudenti:  

“Nixtieqkom tħarsu sewwa lejn dan ir-ritratt. (wara 5 sekondi) In-nies li qed 
taraw fir-ritratt nafhom sewwa u lest/a nirrispondi l-mistoqsijiet kollha li se 
tistaqsuni fuq dak li qed taraw. X’tixtiequ tkunu tafu?”  
 

Jekk l-interlokutur jara li xi student għandu bżonn l-għajnuna jgħid: 

“Tista’ tistaqsini dwar...” 

 in-nies 

 il-post   

 ix-xena  

 l-azzjoni fir-ritratt 

 il-ħin u ż-żmien 

 il-fotografu tar-ritratt 
 

L-istudenti jipparteċipaw indaqs xħin imisshom wara xulxin sakemm jgħaddu  
3 minuti. 
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TEST 2 
 
TAĦRIĠ 1: IT-TĦEJJIJA                            (minuta, mhux assessjata) 
 
L-interlokutur jistaqsi għadd ta’ mistoqsijiet b’mod informali lill-istudenti 
fuq affarijiet li jinteressawhom bħall-ilbies, it-temp, ir-raħal/il-belt 
tagħhom, x’jixtiequ jsiru la jikbru u suġġetti oħra li l-interlokutur ikun jaf li 
jinteressaw lill-istudenti ta’ quddiemu. 
 
Importanti li din it-tħejjija sservi biex l-istudenti jħossuhom kunfidenti 
biex jitkellmu fit-taħriġiet li ġejjin. 
  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
TEST 2: TAĦRIĠ 2: L-INTERVISTA                                             (3 minuti) 
 

L-interlokutur jgħid lil Student A u Student B: 
L-ewwel se jkollna eżerċizzju qasir bin-numri. Ħarsu lejn il-karta.  
Kull wieħed/waħda minnkom għandkom żewġ kaxxi bin-numri. Intom tridu 
tgħiduli x’numri qed taraw.  
 
L-ewwel żewġ kaxxi se naqrahom jien bħala eżempju:  
95 (ħamsa u disgħin tuffieħa) 
342 (tliet mija, tnejn u erbgħin tuffieħa) 
jew  (tliet mija u tnejn u erbgħin tuffieħa) 
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Lil Student A: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 
71 (wieħed u sebgħin tuffieħa) 
197 (mija, sebgħa u disgħin tuffieħa) 
jew  (mija u sebgħa u disgħin tuffieħa) 

 
Lil Student B: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 

54 (erbgħa u ħamsin tuffieħa) 
266 (mitejn, sitta u sittin tuffieħa) 
jew  (mitejn u sitta u sittin tuffieħa) 

 
L-interlokutur jistaqsi dawn il-mistoqsijiet fl-ordni li jidhru.  
 

L-interlokutur jgħid lil Student A:  

“Se nistaqsik dwar l-għajnuna fid-dar.” 

1. Inti tippreferi tarma jew tiżbarazza l-mejda tal-ikel? Għaliex? 

2. Liema hija l-aktar ħaġa li tħobb tagħmel biex tagħti daqqa t’id id-dar? Għaliex? 

3. Taqbel li t-tfal għandhom jieħdu ħsieb il-kamra tagħhom? Għaliex?  

4. Kieku jkollok id-dar tiegħek, tnaddaf inti jew iġġib lil xi ħadd ieħor inaddaf? 
Għaliex? 

 

L-interlokutur jgħid lil Student B:  

“Se nistaqsik dwar xi attivitajiet fl-iskola tiegħek.” 
 

1. Inti tippreferi Jum il-Ġenituri jew Jum iċ-Ċelebrazzjoni/Jum il-Premjazzjoni?  
Għaliex? 

2. Liema żmien jogħġbok l-aktar: il-bidu jew it-tmiem tas-sena skolastika? 
Għaliex? 

3. Taqbel li l-iskola torganizza attivitajiet għall-ġenituri? Għaliex? 

4. Kieku kellek torganizza safra barra minn Malta, fejn teħodhom lil sħabek? 
Għaliex?   
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TEST 2: TAĦRIĠ 3: STAMPA WAĦDA                                             (3 minuti) 
 

Tersqux ’l hawn 
 

L-interlokutur jgħid liż-żewġ studenti:  

“Ħarsu lejn din l-istampa. Wara se nistaqsikom biex tkellmuni fuqha. Tajjeb?” 
 

L-interlokutur jagħti 5 sekondi lill-istudenti biex iħarsu lejn l-istampa.  

Wara jibda jistaqsi l-mistoqsijiet b’mod alternat. 

L-istudenti jipparteċipaw indaqs xħin imisshom wara xulxin sakemm jgħaddu     
3 minuti. 
 

Lil Student A: Hemm xi ħaġa li togħġbok f’dan ir-ritratt? X’jogħġbok fih? 
Lil Student B:  Hemm xi ħaġa li ma togħġbokx? Għaliex? 
 

Lil Student A:  X’qed tara fir-ritratt? 
Lil Student B:  Fejn taħseb li qegħdin dawn l-iljuni? 
  

Lil Student A:  Għaliex taħseb li qegħdin hemm dawn l-iljuni?   
Lil Student B:  X’taħseb li qegħdin jagħmlu hemm?   
 

Lil Student A:  X’ħin taħseb li ħaduh dan ir-ritratt? Għaliex? 
Lil Student B:  F’liema żmien tas-sena taħseb li ħadu dan ir-ritratt? Għaliex? 
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TEST 2: TAĦRIĠ 4: STAQSINI INTI                                             (3 minuti) 
 

L-interlokutur jgħid lill-istudenti:  

“Nixtieqkom tħarsu sewwa lejn dan ir-ritratt. (wara 5 sekondi) It-tfal li qed 
taraw fir-ritratt nafhom sewwa u lest/a nirrispondi l-mistoqsijiet kollha li se 
tistaqsuni fuq dak li qed taraw. X’tixtiequ tkunu tafu?”  
 

Jekk l-interlokutur jara li xi student għandu bżonn l-għajnuna jgħid: 

“Tista’ tistaqsini dwar...” 

 it-tfal 

 il-post   

 ix-xena  

 l-azzjoni fir-ritratt 

 il-ħin u ż-żmien 

 il-fotografu tar-ritratt 
 

L-istudenti jipparteċipaw indaqs xħin imisshom wara xulxin sakemm jgħaddu  
3 minuti. 
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TEST 3 
 
TAĦRIĠ 1: IT-TĦEJJIJA                            (minuta, mhux assessjata) 
 
L-interlokutur jistaqsi għadd ta’ mistoqsijiet b’mod informali lill-istudenti 
fuq affarijiet li jinteressawhom bħall-ilbies, it-temp, ir-raħal/il-belt 
tagħhom, x’jixtiequ jsiru la jikbru u suġġetti oħra li l-interlokutur ikun jaf li 
jinteressaw lill-istudenti ta’ quddiemu. 
 
Importanti li din it-tħejjija sservi biex l-istudenti jħossuhom kunfidenti 
biex jitkellmu fit-taħriġiet li ġejjin. 
  

 

TEST 3: TAĦRIĠ 2: L-INTERVISTA                                             (3 minuti) 
  

L-interlokutur jgħid lil Student A u Student B: 
L-ewwel se jkollna eżerċizzju qasir bin-numri. Ħarsu lejn il-karta.  
Kull wieħed/waħda minnkom għandkom żewġ kaxxi bin-numri. Intom tridu 
tgħiduli x’numri qed taraw.  
 
L-ewwel żewġ kaxxi se naqrahom jien bħala eżempju:  
95 (ħamsa u disgħin tuffieħa) 
342 (tliet mija, tnejn u erbgħin tuffieħa) 
jew  (tliet mija u tnejn u erbgħin tuffieħa) 
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Lil Student A: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 
9 (disa’ tuffiħat) 
524 (ħames mija, erbgħa u għoxrin tuffieħa) 
jew  (ħames mija u erbgħa u għoxrin tuffieħa) 

 
Lil Student B: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 

19 (dsatax-il tuffieħa) 
783 (seba’ mija, tlieta u tmenin tuffieħa) 
jew  (seba’ mija u tlieta u tmenin tuffieħa) 

 
L-interlokutur jistaqsi dawn il-mistoqsijiet fl-ordni li jidhru.  

 
L-interlokutur jgħid lil Student A:  

“Se nistaqsik xi mistoqsijiet dwar l-ambjent ta’ madwarna.” 

1. Inti tippreferi tgħix fiċ-ċentru jew fit-tarf tar-raħal/tal-belt tiegħek? 
Għaliex? 

2. Taħseb li l-ambjent ta’ madwarek jista’ jibdillek il-burdata? Għaliex? 

3. Taqbel li jkun hemm aktar ġonna fir-raħal/fil-belt tiegħek? Għaliex? 

4. Kieku kellek tippjana t-triq tiegħek mill-ġdid, x’kont tibdel? Għaliex? 

 

L-interlokutur jgħid lil Student B:  

“Se nistaqsik dwar il-ħin liberu.” 

1. Inti tippreferi tqatta’ l-ħin liberu tiegħek ġewwa jew barra d-dar? Għaliex?  

2. Liema hija dik il-ħaġa li tixtieq tagħmel fil-ħin liberu tiegħek imma ma tistax  
     tagħmilha? Għaliex? 
3. Taqbel li għandna bżonn aktar ħin liberu biex nistrieħu? Għaliex?  

4. Kieku kellek tagħżel ġurnata fost il-ġimgħa u tiddedikaha kollha għall-ħin 
liberu, liema kont tagħżel? Għaliex? 
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TEST 3: TAĦRIĠ 3: STAMPA WAĦDA                                            (3 minuti) 
 

Irxix 
 

L-interlokutur jgħid liż-żewġ studenti:  

“Ħarsu lejn din l-istampa. Wara se nistaqsikom biex tkellmuni fuqha. Tajjeb?” 
 

L-interlokutur jagħti 5 sekondi lill-istudenti biex iħarsu lejn l-istampa.  

Wara jibda jistaqsi l-mistoqsijiet b’mod alternat. 

L-istudenti jipparteċipaw indaqs xħin imisshom wara xulxin sakemm jgħaddu      
3 minuti. 
 

Lil Student A: Hemm xi ħaġa li togħġbok f’dan ir-ritratt? X’jogħġbok fih? 
Lil Student B:  Hemm xi ħaġa li ma togħġbokx? Għaliex? 
 

Lil Student A:  X’qed tara fir-ritratt? 
Lil Student B:  Fejn taħseb li qegħdin dawn in-nies?   
  

Lil Student A:  Fejn taħseb li sejrin dawn in-nies? Għaliex?   
Lil Student B:  Minn fejn taħseb li ġejjin dawn in-nies? Għaliex?   
 

Lil Student A:  X’ħin taħseb li ħaduh dan ir-ritratt? Għaliex? 
Lil Student B:  F’liema żmien tas-sena taħseb li ħadu dan ir-ritratt? Għaliex? 
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TEST 3: TAĦRIĠ 4: STAQSINI INTI                                     (3 minuti) 
 

L-interlokutur jgħid lill-istudenti:  

“Nixtieqkom tħarsu sewwa lejn dan ir-ritratt. (wara 5 sekondi) It-tfal li qed 
taraw fir-ritratt nafhom sewwa u lest/a nirrispondi l-mistoqsijiet kollha li se 
tistaqsuni fuq dak li qed taraw. X’tixtiequ tkunu tafu?”  
 

Jekk l-interlokutur jara li xi student għandu bżonn l-għajnuna jgħid: 

“Tista’ tistaqsini dwar...” 

 it-tfal 

 il-post   

 ix-xena  

 l-azzjoni fir-ritratt 

 il-ħin u ż-żmien 

 il-fotografu tar-ritratt 
 

L-istudenti jipparteċipaw indaqs xħin imisshom wara xulxin sakemm jgħaddu  
3 minuti. 
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TEST 4 
 
TAĦRIĠ 1: IT-TĦEJJIJA                            (minuta, mhux assessjata) 
 
L-interlokutur jistaqsi għadd ta’ mistoqsijiet b’mod informali lill-istudenti 
fuq affarijiet li jinteressawhom bħall-ilbies, it-temp, ir-raħal/il-belt 
tagħhom, x’jixtiequ jsiru la jikbru u suġġetti oħra li l-interlokutur ikun jaf li 
jinteressaw lill-istudenti ta’ quddiemu. 
 
Importanti li din it-tħejjija sservi biex l-istudenti jħossuhom kunfidenti 
biex jitkellmu fit-taħriġiet li ġejjin. 
  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
TEST 4: TAĦRIĠ 2: L-INTERVISTA                                             (3 minuti) 
 

L-interlokutur jgħid lil Student A u Student B: 
L-ewwel se jkollna eżerċizzju qasir bin-numri. Ħarsu lejn il-karta.  
Kull wieħed/waħda minnkom għandkom żewġ kaxxi bin-numri. Intom tridu 
tgħiduli x’numri qed taraw.  
 
L-ewwel żewġ kaxxi se naqrahom jien bħala eżempju:  
95 (ħamsa u disgħin tuffieħa) 
342 (tliet mija, tnejn u erbgħin tuffieħa) 
jew  (tliet mija u tnejn u erbgħin tuffieħa) 
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Lil Student A: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 
65 (ħamsa u sittin tuffieħa) 
271 (mitejn, wieħed u sebgħin tuffieħa) 
jew  (mitejn u wieħed u sebgħin tuffieħa) 

 
Lil Student B: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 

40 (erbgħin tuffieħa) 
934 (disa’ mija, erbgħa u tletin tuffieħa) 
jew  (disa’ mija u erbgħa u tletin tuffieħa) 

 
L-interlokutur jistaqsi dawn il-mistoqsijiet fl-ordni li jidhru.  

 
L-interlokutur jgħid lil Student A:  

“Se nistaqsik dwar ix-xiri.” 

1. Inti tippreferi tixtri minn supermarket jew mis-suq? Għaliex?  

2. Xi tħobb tixtri l-aktar: ikel jew ħwejjeġ? Għaliex? 

3. Taqbel li hemm affarijiet importanti li ma jinxtrawx bil-flus? Għaliex?  

4. Kieku tkun bil-ġuħ u jkollok ewro biss fil-but, x’tagħżel li tixtri? Għaliex? 

 
L-interlokutur jgħid lil Student B:  

“Se nistaqsik dwar l-iskola tiegħek.” 

1. Tippreferi tmur titgħallem fi skola fil-belt/fir-raħal tiegħek jew fi skola 
barra mill-belt/mir-raħal tiegħek? Għaliex? 

2. Liema rokna fl-iskola togħġbok l-aktar? Għaliex? 

3. Taqbel li l-istudenti jagħżlu huma l-għalliema li ser jgħallmuhom? Għaliex? 

4. Kieku kellek tibni l-iskola tiegħek mill-ġdid, xi tbiddel fil-binja tagħha? 
Għaliex?   
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TEST 4: TAĦRIĠ 3: STAMPA WAĦDA                                              (3 minuti) 
 

Grazzi... M’hemmx imniex. 
 

L-interlokutur jgħid liż-żewġ studenti:  

“Ħarsu lejn din l-istampa. Wara se nistaqsikom biex tkellmuni fuqha. Tajjeb?” 
 

L-interlokutur jagħti 5 sekondi lill-istudenti biex iħarsu lejn l-istampa.  

Wara jibda jistaqsi l-mistoqsijiet b’mod alternat. 

L-istudenti jipparteċipaw indaqs xħin imisshom wara xulxin sakemm jgħaddu     
3 minuti. 
 

Lil Student A: Hemm xi ħaġa li togħġbok f’dan ir-ritratt? X’jogħġbok fih? 
Lil Student B:  Hemm xi ħaġa li ma togħġbokx? Għaliex? 
 

Lil Student A:  Fejn taħseb li qegħdin dawn in-nies?  
Lil Student B:  X’qegħdin jagħmlu dawn in-nies? 
  

Lil Student A:  Fejn taħseb li sejrin dawn in-nies? Għaliex?   
Lil Student B:  Minn fejn taħseb li ġejjin dawn in-nies? Għaliex?   
 

Lil Student A:  X’ħin taħseb li ħaduh dan ir-ritratt? Għaliex? 
Lil Student B:  F’liema żmien tas-sena taħseb li ħadu dan ir-ritratt? Għaliex? 
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TEST 4: TAĦRIĠ 4: STAQSINI INTI                                    (3 minuti) 
 

L-interlokutur jgħid lill-istudenti:  

“Nixtieqkom tħarsu sewwa lejn dan ir-ritratt. (wara 5 sekondi) In-nies li qed 
taraw fir-ritratt nafhom sewwa u lest/a nirrispondi l-mistoqsijiet kollha li se 
tistaqsuni fuq dak li qed taraw. X’tixtiequ tkunu tafu?”  
 

Jekk l-interlokutur jara li xi student għandu bżonn l-għajnuna jgħid: 

“Tista’ tistaqsini dwar...” 

 in-nies 

 il-post   

 ix-xena  

 l-azzjoni fir-ritratt 

 il-ħin u ż-żmien 

 il-fotografu tar-ritratt 
 

L-istudenti jipparteċipaw indaqs xħin imisshom wara xulxin sakemm jgħaddu  
3 minuti. 
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TEST 5 
 
TAĦRIĠ 1: IT-TĦEJJIJA                            (minuta, mhux assessjata) 
 
L-interlokutur jistaqsi għadd ta’ mistoqsijiet b’mod informali lill-istudenti 
fuq affarijiet li jinteressawhom bħall-ilbies, it-temp, ir-raħal/il-belt 
tagħhom, x’jixtiequ jsiru la jikbru u suġġetti oħra li l-interlokutur ikun jaf li 
jinteressaw lill-istudenti ta’ quddiemu. 
 
Importanti li din it-tħejjija sservi biex l-istudenti jħossuhom kunfidenti 
biex jitkellmu fit-taħriġiet li ġejjin. 
  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TEST 5: TAĦRIĠ 2: L-INTERVISTA                                             (3 minuti) 
  

L-interlokutur jgħid lil Student A u Student B: 
L-ewwel se jkollna eżerċizzju qasir bin-numri. Ħarsu lejn il-karta.  
Kull wieħed/waħda minnkom għandkom żewġ kaxxi bin-numri. Intom tridu 
tgħiduli x’numri qed taraw.  
 
L-ewwel żewġ kaxxi se naqrahom jien bħala eżempju:  
95 (ħamsa u disgħin tuffieħa) 
342 (tliet mija, tnejn u erbgħin tuffieħa) 
jew  (tliet mija u tnejn u erbgħin tuffieħa) 
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Lil Student A: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 
47 (sebgħa u erbgħin tuffieħa) 
830 (tmien mija u tletin tuffieħa) 

 
 

Lil Student B: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 
21 (wieħed u għoxrin tuffieħa) 
396 (tliet mija, sitta u disgħin tuffieħa) 
jew  (tliet mija u sitta u disgħin tuffieħa) 

 

L-interlokutur jistaqsi dawn il-mistoqsijiet fl-ordni li jidhru.  
 

L-interlokutur jgħid lil Student A:  

“Se nistaqsik dwar nies li jgħinuna.” 

1. Inti tippreferi ssir bidwi jew sajjied? Għaliex?  

2. Mix-xogħlijiet kollha li taf, liema taħseb huwa l-aktar xogħol li taqla’ flus 
bih? Għaliex? 

3. Taqbel li għadu kmieni wisq għalik biex minn issa tibda taħseb x’se ssir la 
tikber? Għaliex?  

4. Kieku kellek tagħżel persuna biex tqatta’ jum sħiħ magħha fuq xogħolha, lil 
min tagħżel? Għaliex għażiltha? 

 

 
L-interlokutur jgħid lil Student B:  

“Se nistaqsik dwar l-isports.” 

1. Inti tippreferi tipprattika l-isports waħdek jew mal-oħrajn? Għaliex? 

2. Liema huwa l-aktar sportiv/a li tammira? Għaliex? 

3. Taqbel li l-isports jista’ jgħaqqad lill-pajjiżi flimkien? Għaliex? 

4. Kieku kellek tagħżel tim biex tilgħab miegħu, x’tim tagħżel? Għaliex? 
 



Il-Malti – It-Taħdit – Il-Karta tal-Eżaminaturi                                                                     Paġna 21 minn 34 
Il-Benċmark ta’ Tmiem l-Edukazzjoni Primarja – 2017 

TEST 5: TAĦRIĠ 3: STAMPA WAĦDA                                     (3 minuti) 
 

Ħawwad kemm tiflaħ 
 
L-interlokutur jgħid lill-istudenti:  

“Ħarsu lejn din l-istampa. Wara se nistaqsikom biex tkellmuni fuqha. Tajjeb?” 
 

L-interlokutur jagħti 5 sekondi lill-istudenti biex iħarsu lejn l-istampa.  

Wara jibda jistaqsi l-mistoqsijiet b’mod alternat. 

L-istudenti jipparteċipaw indaqs xħin imisshom wara xulxin sakemm jgħaddu     
3 minuti. 
 

Lil Student A: Hemm xi ħaġa li togħġbok f’dan ir-ritratt? X’jogħġbok fih? 
Lil Student B:  Hemm xi ħaġa li ma togħġbokx? Għaliex? 
 

Lil Student A:  Fejn taħseb li qegħdin dawn it-tfal?  
Lil Student B:  X’qegħdin jagħmlu dawn it-tfal? 
  

Lil Student A:  Għaliex taħseb li qegħdin isajru dawn it-tfal?    
Lil Student B:  X’taħseb li qegħdin isajru dawn it-tfal?   
 

Lil Student A:  X’ħin taħseb li ħaduh dan ir-ritratt? Għaliex? 
Lil Student B:  F’liema żmien tas-sena taħseb li ħadu dan ir-ritratt? Għaliex? 
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TEST 5: TAĦRIĠ 4: STAQSINI INTI                                                 (3 minuti) 
 
L-interlokutur jgħid lill-istudenti:  

“Nixtieqkom tħarsu sewwa lejn dan ir-ritratt. (wara 5 sekondi) It-tfal li qed 
taraw fir-ritratt nafhom sewwa u lest/a nirrispondi l-mistoqsijiet kollha li se 
tistaqsuni fuq dak li qed taraw. X’tixtiequ tkunu tafu?”  
 

Jekk l-interlokutur jara li xi student għandu bżonn l-għajnuna jgħid: 

“Tista’ tistaqsini dwar...” 

 it-tfal 

 il-post   

 ix-xena  

 l-azzjoni fir-ritratt 

 il-ħin u ż-żmien 

 il-fotografu tar-ritratt 
 

L-istudenti jipparteċipaw indaqs xħin imisshom wara xulxin sakemm jgħaddu  
3 minuti. 
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TEST 6 
 
TAĦRIĠ 1: IT-TĦEJJIJA                            (minuta, mhux assessjata) 
 
L-interlokutur jistaqsi għadd ta’ mistoqsijiet b’mod informali lill-istudenti 
fuq affarijiet li jinteressawhom bħall-ilbies, it-temp, ir-raħal/il-belt 
tagħhom, x’jixtiequ jsiru la jikbru u suġġetti oħra li l-interlokutur ikun jaf li 
jinteressaw lill-istudenti ta’ quddiemu. 
 
Importanti li din it-tħejjija sservi biex l-istudenti jħossuhom kunfidenti 
biex jitkellmu fit-taħriġiet li ġejjin. 
  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TEST 6: TAĦRIĠ 2: L-INTERVISTA                                             (3 minuti) 
 

L-interlokutur jgħid lil Student A u Student B: 
L-ewwel se jkollna eżerċizzju qasir bin-numri. Ħarsu lejn il-karta.  
Kull wieħed/waħda minnkom għandkom żewġ kaxxi bin-numri. Intom tridu 
tgħiduli x’numri qed taraw.  
 
L-ewwel żewġ kaxxi se naqrahom jien bħala eżempju:  
95 (ħamsa u disgħin tuffieħa) 
342 (tliet mija, tnejn u erbgħin tuffieħa) 
jew  (tliet mija u tnejn u erbgħin tuffieħa) 
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Lil Student A: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 
56 (sitta u ħamsin tuffieħa) 
313 (tliet mija u tlettax-il tuffieħa) 

 
Lil Student B: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 

82 (tnejn u tmenin tuffieħa) 
477 (erba’ mija, sebgħa u sebgħin tuffieħa) 
jew  (erba’ mija u sebgħa u sebgħin tuffieħa) 

 
L-interlokutur jistaqsi dawn il-mistoqsijiet fl-ordni li jidhru.  

 
L-interlokutur jgħid lil Student A:  

“Se nistaqsik dwar l-annimali.” 

1. Int tippreferi għasfur jew ħuta bħala pet? Għaliex? 

2. Inti taqbel li l-annimali għandhom jinżammu d-dar? Għaliex? 

3. Taqbel li nieklu l-laħam tal-annimali? Għaliex? 

4. Kieku kellek tinbidel f’annimal, liema tagħżel? Għaliex? 

 
L-interlokutur jgħid lil Student B:  

“Se nistaqsik dwar il-ħbieb tiegħek.” 

1. Inti tippreferi jkollok ħabib/a tal-qalb mill-istess klassi jew minn klassi   
 oħra? Għaliex? 

2. Liema hija l-aktar ħaġa li tammira fil-ħbieb tiegħek? Għaliex? 

3. Taqbel li l-ktieb jista’ jkun l-akbar ħabib tiegħek? Għaliex? 

4. Kieku kellek issib teżor, lil min tgħid minn sħabek? Għaliex? 
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TEST 6: TAĦRIĠ 3: STAMPA WAĦDA                                     (3 minuti) 
 

Fl-għaqda hemm is-saħħa 
 

L-interlokutur jgħid liż-żewġ studenti:  

“Ħarsu lejn din l-istampa. Wara se nistaqsikom biex tkellmuni fuqha. Tajjeb?” 

L-interlokutur jagħti 5 sekondi lill-istudenti biex iħarsu lejn l-istampa.  

Wara jibda jistaqsi l-mistoqsijiet b’mod alternat. 

L-istudenti jipparteċipaw indaqs xħin imisshom wara xulxin sakemm jgħaddu     
3 minuti. 
 

Lil Student A: Hemm xi ħaġa li togħġbok f’dan ir-ritratt? X’jogħġbok fih? 
Lil Student B:  Hemm xi ħaġa li ma togħġbokx? Għaliex? 
 

Lil Student A:  X’qed tara fir-ritratt? 
Lil Student B:  Fejn taħseb li qegħdin dawn it-tfal?  
  

Lil Student A:  X’taħseb li qegħdin jagħmlu dawn it-tfal? Għaliex?   
Lil Student B:  Minn fejn taħseb li ġejjin dawn it-tfal? Għaliex?   
 

Lil Student A:  X’ħin taħseb li ħaduh dan ir-ritratt? Għaliex? 
Lil Student B:  F’liema żmien tas-sena taħseb li ħadu dan ir-ritratt? Għaliex? 
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TEST 6: TAĦRIĠ 4: STAQSINI INTI                                                 (3 minuti) 
  
L-interlokutur jgħid lill-istudenti:  

“Nixtieqkom tħarsu sewwa lejn dan ir-ritratt. (wara 5 sekondi) Il-mara li qed 
taraw fir-ritratt nafha sewwa u lest/a nirrispondi l-mistoqsijiet kollha li se 
tistaqsuni fuq dak li qed taraw. X’tixtiequ tkunu tafu?”  
 

Jekk l-interlokutur jara li xi student għandu bżonn l-għajnuna jgħid: 

“Tista’ tistaqsini dwar...” 

 il-mara 

 il-post   

 ix-xena  

 l-azzjoni fir-ritratt 

 il-ħin u ż-żmien 

 il-fotografu tar-ritratt 
 

L-istudenti jipparteċipaw indaqs xħin imisshom wara xulxin sakemm jgħaddu  
3 minuti. 
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TEST 7 
 
TAĦRIĠ 1: IT-TĦEJJIJA                            (minuta, mhux assessjata) 
 
L-interlokutur jistaqsi għadd ta’ mistoqsijiet b’mod informali lill-istudenti 
fuq affarijiet li jinteressawhom bħall-ilbies, it-temp, ir-raħal/il-belt 
tagħhom, x’jixtiequ jsiru la jikbru u suġġetti oħra li l-interlokutur ikun jaf li 
jinteressaw lill-istudenti ta’ quddiemu. 
 
Importanti li din it-tħejjija sservi biex l-istudenti jħossuhom kunfidenti 
biex jitkellmu fit-taħriġiet li ġejjin. 
  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
TEST 7: TAĦRIĠ 2: L-INTERVISTA                                             (3 minuti) 
 

L-interlokutur jgħid lil Student A u Student B: 
L-ewwel se jkollna eżerċizzju qasir bin-numri. Ħarsu lejn il-karta.  
Kull wieħed/waħda minnkom għandkom żewġ kaxxi bin-numri. Intom tridu 
tgħiduli x’numri qed taraw.  
 
L-ewwel żewġ kaxxi se naqrahom jien bħala eżempju:  
95 (ħamsa u disgħin tuffieħa) 
342 (tliet mija, tnejn u erbgħin tuffieħa) 
jew  (tliet mija u tnejn u erbgħin tuffieħa) 
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Lil Student A: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 
88 (tmienja u tmenin tuffieħa) 
952 (disa’ mija, tnejn u ħamsin tuffieħa) 
jew  (disa’ mija u tnejn u ħamsin tuffieħa) 

 
Lil Student B: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 

36 (sitta u tletin tuffieħa) 
641 (sitt mija, wieħed u erbgħin tuffieħa) 
jew  (sitt mija u wieħed u erbgħin tuffieħa) 

 
L-interlokutur jistaqsi dawn il-mistoqsijiet fl-ordni li jidhru.  

 
L-interlokutur jgħid lil Student A:  

“Se nistaqsik dwarek innifsek.” 

1. Inti tippreferi li tagħlaq żmienek fis-sajf jew fix-xitwa? Għaliex? 

2. Liema hija l-isbaħ ħaġa li tara fil-karattru tiegħek? Għaliex? 

3. Taqbel li flok jagħtuk rigal ta’ flus, dawn jingħataw lil min hu fil-bżonn? 
Għaliex? 

4. Kieku kellek tagħmel ġurnata tgħin lil xi ħadd, lil min tagħżel? Għaliex? 

 

L-interlokutur jgħid lil Student B:  

“Se nistaqsik dwar il-ħin liberu.” 

1. Inti tippreferi tqatta’ l-ħin liberu tiegħek ġewwa jew barra d-dar? Għaliex?  

2. Liema hija dik il-ħaġa li tixtieq tagħmel fil-ħin liberu tiegħek imma ma tistax  
tagħmilha? Għaliex? 

3. Taqbel li  għandna bżonn aktar ħin liberu biex nistrieħu? Għaliex?  

4. Kieku kellek tagħżel ġurnata fost il-ġimgħa u tiddedikaha kollha għall-ħin 
liberu, liema kont tagħżel? Għaliex? 
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TEST 7: TAĦRIĠ 3: STAMPA WAĦDA                                     (3 minuti) 
  
Tarraxtni 
 

L-interlokutur jgħid liż-żewġ studenti:  

“Ħarsu lejn din l-istampa. Wara se nistaqsikom biex tkellmuni fuqha. Tajjeb?” 
 

L-interlokutur jagħti 5 sekondi lill-istudenti biex iħarsu lejn l-istampa.  

Wara jibda jistaqsi l-mistoqsijiet b’mod alternat. 

L-istudenti jipparteċipaw indaqs xħin imisshom wara xulxin sakemm jgħaddu     
3 minuti. 
 

Lil Student A: Hemm xi ħaġa li togħġbok f’dan ir-ritratt? X’jogħġbok fih? 
Lil Student B:  Hemm xi ħaġa li ma togħġbokx? Għaliex? 
 

Lil Student A:  X’qed tara fir-ritratt? 
Lil Student B:  Fejn taħseb li qegħdin dawn it-tfal?  
  

Lil Student A:  X’taħseb li qegħdin jagħmlu dawn it-tfal?   
Lil Student B:  Għaliex taħseb li qegħdin jagħmlu hekk?   
 

Lil Student A:  X’ħin taħseb li ħaduh dan ir-ritratt? Għaliex? 
Lil Student B:  F’liema żmien tas-sena taħseb li ħadu dan ir-ritratt? Għaliex? 
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TEST 7: TAĦRIĠ 4: STAQSINI INTI                                     (3 minuti) 
 

L-interlokutur jgħid lill-istudenti:  

“Nixtieqkom tħarsu sewwa lejn dan ir-ritratt. (wara 5 sekondi) It-tfajjel u l-kelb 
li qed taraw fir-ritratt nafhom sewwa u lest/a nirrispondi l-mistoqsijiet kollha li 
se tistaqsuni fuq dak li qed taraw. X’tixtiequ tkunu tafu?”  
 

Jekk l-interlokutur jara li xi student għandu bżonn l-għajnuna jgħid: 

“Tista’ tistaqsini dwar...” 

 it-tfajjel 

 il-kelb 

 il-post   

 ix-xena  

 l-azzjoni fir-ritratt 

 il-ħin u ż-żmien 

 il-fotografu tar-ritratt 
 

L-istudenti jipparteċipaw indaqs xħin imisshom wara xulxin sakemm jgħaddu  
3 minuti. 
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TEST 8 
 
TAĦRIĠ 1: IT-TĦEJJIJA                            (minuta, mhux assessjata) 
 
L-interlokutur jistaqsi għadd ta’ mistoqsijiet b’mod informali lill-istudenti 
fuq affarijiet li jinteressawhom bħall-ilbies, it-temp, ir-raħal/il-belt 
tagħhom, x’jixtiequ jsiru la jikbru u suġġetti oħra li l-interlokutur ikun jaf li 
jinteressaw lill-istudenti ta’ quddiemu. 
 
Importanti li din it-tħejjija sservi biex l-istudenti jħossuhom kunfidenti 
biex jitkellmu fit-taħriġiet li ġejjin. 
  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TEST 8: TAĦRIĠ 2: L-INTERVISTA                                             (3 minuti) 
 

L-interlokutur jgħid lil Student A u Student B: 
L-ewwel se jkollna eżerċizzju qasir bin-numri. Ħarsu lejn il-karta.  
Kull wieħed/waħda minnkom għandkom żewġ kaxxi bin-numri. Intom tridu 
tgħiduli x’numri qed taraw.  
 
L-ewwel żewġ kaxxi se naqrahom jien bħala eżempju:  
95 (ħamsa u disgħin tuffieħa) 
342 (tliet mija, tnejn u erbgħin tuffieħa) 
jew  (tliet mija u tnejn u erbgħin tuffieħa) 
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Lil Student A: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 
12 (tnax-il tuffieħa) 
774 (seba’ mija, erbgħa u sebgħin tuffieħa) 
jew  (seba’ mija u erbgħa u sebgħin tuffieħa) 

 
Lil Student B: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 

3 (tliet tuffiħat) 
159 (mija, disgħa u ħamsin tuffieħa) 
jew  (mija u disgħa u ħamsin tuffieħa) 

 
L-interlokutur jistaqsi dawn il-mistoqsijiet fl-ordni li jidhru.  

 
L-interlokutur jgħid lil Student A:  

“Se nistaqsik xi mistoqsijiet dwar l-ambjent ta’ madwarna.” 

1. Inti tippreferi tgħix fiċ-ċentru jew fit-tarf tar-raħal/tal-belt tiegħek? 
Għaliex? 

2. Taħseb li l-ambjent ta’ madwarek jista’ jibdillek il-burdata? Għaliex? 

3. Taqbel li jkun hemm aktar ġonna fir-raħal/fil-belt tiegħek? Għaliex? 

4. Kieku kellek tippjana t-triq tiegħek mill-ġdid, x’kont tibdel? Għaliex? 

 
L-interlokutur jgħid lil Student B:  

“Se nistaqsik xi mistoqsijiet dwar l-ikel.” 

1. Inti tippreferi tiekol kmieni jew tard filgħaxija? Għaliex? 

2. Liema hija l-aktar deżerta favorita tiegħek? Għaliex? 

3. Taqbel li jkun hemm riklami tal-ikel fuq it-televixin? Għaliex?   

4. Kieku kellek tagħmel tisjira kbira biex tikser rekord, x’ikel tagħżel? Għaliex? 
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TEST 8: TAĦRIĠ 3: STAMPA WAĦDA                                     (3 minuti) 
 

Wasalna, niġbdu ’l hemm 

L-interlokutur jgħid liż-żewġ studenti:  

“Ħarsu lejn din l-istampa. Wara se nistaqsikom biex tkellmuni fuqha. Tajjeb?” 
 

L-interlokutur jagħti 5 sekondi lill-istudenti biex iħarsu lejn l-istampa.  

Wara jibda jistaqsi l-mistoqsijiet b’mod alternat. 

L-istudenti jipparteċipaw indaqs xħin imisshom wara xulxin sakemm jgħaddu      
3 minuti. 
 

Lil Student A: Hemm xi ħaġa li togħġbok f’dan ir-ritratt? X’jogħġbok fih? 
Lil Student B:  Hemm xi ħaġa li ma togħġbokx? Għaliex? 
 

Lil Student A:  X’qed tara fir-ritratt? 
Lil Student B:  Fejn taħseb li qegħdin dawn in-nies?  
  

Lil Student A:  X’taħseb li qegħdin jagħmlu dawn in-nies? Għaliex?   
Lil Student B:  Għaliex taħseb li qegħdin jagħmlu hekk?   
 

Lil Student A:  X’ħin taħseb li ħaduh dan ir-ritratt? Għaliex? 
Lil Student B:  F’liema żmien tas-sena taħseb li ħadu dan ir-ritratt? Għaliex? 
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TEST 8: TAĦRIĠ 4: STAQSINI INTI                                             (3 minuti) 
 

L-interlokutur jgħid lill-istudenti:  

“Nixtieqkom tħarsu sewwa lejn dan ir-ritratt. (wara 5 sekondi) It-tfal li qed 
taraw fir-ritratt nafhom sewwa u lest/a nirrispondi l-mistoqsijiet kollha li se 
tistaqsuni fuq dak li qed taraw. X’tixtiequ tkunu tafu?”  
 

Jekk l-interlokutur jara li xi student għandu bżonn l-għajnuna jgħid: 

“Tista’ tistaqsini dwar...” 

 it-tfal 

 il-post   

 ix-xena  

 l-azzjoni fir-ritratt 

 il-ħin u ż-żmien 

 il-fotografu tar-ritratt 
 

L-istudenti jipparteċipaw indaqs xħin imisshom wara xulxin sakemm jgħaddu  
3 minuti. 
 
 
 
 
 


