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L-Iskeda tal-Eżami tat-Taħdit 2018 
 
 

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

studenti 
1 u 2 

 
studenti 

3 u 4 

Taħriġ 2:  L-Intervista:   
1. L-Isport 
2. L-attivitajiet fl-iskola tiegħek 

3 minuti 

Taħriġ 3:  Qabbel l-istampi 3 minuti 
Taħriġ 4:  Stampi fuq tema 3 minuti 

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

studenti 
5 u  6 

 
studenti 

7 u  8 

Taħriġ 2:  L-Intervista:   
3. Il-ħbieb tiegħek 
4. L-ikel 

3 minuti 

Taħriġ 3:  Qabbel l-istampi 3 minuti 
Taħriġ 4:  Stampi fuq tema 3 minuti 

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

studenti 
9 u 10 

 
studenti 
11 u 12 

Taħriġ 2:  L-Intervista:   
5. Ix-xiri 
6. L-annimali 

3 minuti 

Taħriġ 3:  Qabbel l-istampi 3 minuti 
Taħriġ 4:  Stampi fuq tema 3 minuti 

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

studenti 
13 u 14 

 
studenti 
15 u 16 

Taħriġ 2:  L-Intervista:   
7. L-ambjent ta’ madwarna 
8. Nies li jgħinuna 

3 minuti 

Taħriġ 3:  Qabbel l-istampi 3 minuti 
Taħriġ 4:  Stampi fuq tema 3 minuti 

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

studenti 
17 u 18 

 
studenti 
19 u 20 

Taħriġ 2:  L-Intervista:   
9. Dwarek innifsek  

                10. L-iskola tiegħek 

3 minuti 

Taħriġ 3:  Qabbel l-istampi 3 minuti 
Taħriġ 4:  Stampi fuq tema 3 minuti 

 
 



Il-Malti – It-Taħdit – Il-Karta tal-Eżaminaturi                                                                     Paġna 2 minn 34 
Il-Benċmark ta’ Tmiem l-Edukazzjoni Primarja – 2018 

 
Test 6 Taħriġ 1:  It-Tħejjija - mhux assessjata                      minuta  

studenti 
21 u 22 

 
studenti 
23 u 24 

Taħriġ 2:  L-Intervista:   
11. Il-ħin liberu 
12. L-għajnuna fid-dar 

3 minuti 

Taħriġ 3:  Qabbel l-istampi 3 minuti 
Taħriġ 4:  Stampi fuq tema 3 minuti 

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

studenti 
25 u 26 

 
studenti 
27 u 28 

Taħriġ 2:  L-Intervista:  
1. L-Isport 
6. L-annimali 

3 minuti 

Taħriġ 3:  Qabbel l-istampi 3 minuti 
Taħriġ 4:  Stampi fuq tema 3 minuti 

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

studenti 
29 u 30 

 
studenti 
31 u 32 

Taħriġ 2:  L-Intervista:  
5. Ix-xiri 
2. L-attivitajiet fl-iskola tiegħek  

3 minuti 

Taħriġ 3:  Qabbel l-istampi 3 minuti 
Taħriġ 4:  Stampi fuq tema 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:  
35  (ħamsa u tletin ballun) 
 

148   (mija, tmienja u erbgħin ballun)       
jew   (mija u tmienja u erbgħin ballun) 
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Lil Student A: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 
74  (erbgħa u sebgħin ballun) 
255  (mitejn, ħamsa u ħamsin ballun) 
jew   (mitejn u ħamsa u ħamsin ballun) 

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

82  (tnejn u tmenin ballun) 
363  (tliet mija, tlieta u sittin ballun) 
jew   (tliet mija u tlieta u sittin ballun) 

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

 
L-interlokutur jgħid lil Student A:  

“Se nistaqsik dwar l-isport.” 

1. Inti tipprattika xi sport? Għaliex? 
2. Hemm xi sport li jdejqek u żgur li ma tagħmlux? Għaliex? 
3. Għaliex l-isport huwa importanti għal saħħitna? 
4. Liema avveniment sportiv tkun qed tistenna l-aktar? Għaliex? 
 
L-interlokutur jgħid lil Student B:  

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

1. Ġieli ħadt sehem f’xi attività l-iskola? Xi bqajt tiftakar dwarha? 
2. Mill-attivitajiet li jsiru ta’ kull sena fl-iskola, liema waħda togħġbok l-aktar? 

Għaliex? 
3. Tippreferi attività bejn sħabek tal-klassi jew attività bejn l-iskola kollha? 

Għaliex? 
4. Kieku kellek toħloq attività ġdida fl-iskola, xi tkun? 
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TEST 1: TAĦRIĠ 3: QABBEL L-ISTAMPI                                          (3 minuti) 
 

L-interlokutur jgħid lill-istudenti:  

“Nixtieqkom tħarsu sewwa lejn dawn iż-żewġ stampi. (wara 5 sekondi) Fihom xi 
affarijiet li huma differenti u xi oħrajn li huma l-istess. Jekk jogħġobkom, għiduli 
x’qed tosservaw fihom li huwa l-istess u li huwa differenti.”  
 

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

“Tista’ tqabbel u titkellem aktar fuq ...” 

▪ il-post  

▪ l-oġġetti 

▪ il-kuluri 

▪ l-ambjent 
 

L-istudenti jipparteċipaw indaqs xħin imisshom wara xulxin sakemm jgħaddu  
3 minuti. 
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TEST 1: TAĦRIĠ 4: STAMPI FUQ TEMA                                           (3 minuti) 
 

L-interlokutur jgħid: 
“Se nurikom stampa dwar tema u xi oġġetti. Agħżel minn dawn l-oġġetti dawk li 
taħseb li jmorru mat-tema u għid għaliex. Tista’ tagħżel ukoll oġġetti li fil-fehma 
tiegħek ma jaqblux mat-tema u għid għaliex.”  
 
Qabel jibdew jitkellmu fuq l-oġġetti magħżula, staqsi: 
Lil Student A:   X’taħseb li hi t-tema ta’ din l-istampa?  
Lil Student B:   Taqbel mal-għażla tiegħu/tagħha? Għaliex?  
 
Biex tgħin lill-istudenti jkomplu jitħaddtu, tista’ tistaqsi: 
▪ Liema oġġett ser tagħżel? 
▪ Għaliex għażilt dan l-oġġett? 
▪ Għaliex jaqbel mat-tema? 
▪ Għaliex ma jaqbilx mat-tema?   
 
Nota: Jekk l-istudenti jużaw kliem Ingliż għal oġġetti li m’għandniex kelma 
popolari fil-Malti, m’għandhomx jitnaqqsu marki.  
Madankollu, jekk jużaw kliem Ingliż bla ħtieġa, meta fil-Malti għandna kelma 
popolari u li taqdina sew, għandhom jitnaqqsu xi marki għall-vokabularju. 
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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:  
35  (ħamsa u tletin ballun) 
 

148  (mija, tmienja u erbgħin ballun)       
jew  (mija u tmienja u erbgħin ballun) 
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Lil Student A: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 
28  (tmienja u għoxrin ballun) 

  488  (erba’ mija, tmienja u tmenin ballun) 
jew   (erba’ mija u tmienja u tmenin ballun) 

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

57  (sebgħa u ħamsin ballun) 
595  (ħames mija, ħamsa u disgħin ballun) 
jew   (ħames mija u ħamsa u disgħin ballun) 

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

L-interlokutur jgħid lil Student A:  

“Se nistaqsik dwar il-ħbieb tiegħek.” 

1. Inti taħseb li l-ħbieb huma importanti għalik? Għaliex? 
2. Inti tiftaħ qalbek ma’ djarju jew ma’ ħabib/a? Għaliex? 
3. Fejn tħobb tmur mal-ħbieb tiegħek? Għaliex? 
4. Xi kwalitajiet tixtieq li jkollu/jkollha l-ħabib/a ideali tiegħek? 
 

 

L-interlokutur jgħid lil Student B:  

“Se nistaqsik dwar l-ikel.” 
 

1. Tippreferi tiekol il-ħaxix nej jew imsajjar? Għaliex? 
2. Liema ikel marbut ma’ festa tradizzjonali tħobb tiekol? Għaliex? 
3. Kieku kellek tipprepara ikla speċjali, x’tissuġġerixxi li jkun fiha? Għaliex? 
4. X’tissuġġerixxi li jsir biex ma jkunx hemm ħela tal-ikel? 
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TEST 2: TAĦRIĠ 3: QABBEL L-ISTAMPI                                          (3 minuti) 

 

L-interlokutur jgħid lill-istudenti:  

“Nixtieqkom tħarsu sewwa lejn dawn iż-żewġ stampi. (wara 5 sekondi) Fihom xi 
affarijiet li huma differenti u xi oħrajn li huma l-istess. Jekk jogħġobkom, għiduli 
x’qed tosservaw fihom li huwa l-istess u li huwa differenti.”  
 

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

“Tista’ tqabbel u titkellem aktar fuq ...” 

▪ il-post  

▪ in-nies  

▪ l-oġġetti 

▪ il-kuluri 

▪ l-ambjent 
 

L-istudenti jipparteċipaw indaqs xħin imisshom wara xulxin sakemm jgħaddu  
3 minuti. 
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TEST 2: TAĦRIĠ 4: STAMPI FUQ TEMA                                   (3 minuti) 
 

L-interlokutur jgħid: 
“Se nurikom stampa dwar tema u xi oġġetti. Agħżel minn dawn l-oġġetti dawk li 
taħseb li jmorru mat-tema u għid għaliex. Tista’ tagħżel ukoll oġġetti li fil-fehma 
tiegħek ma jaqblux mat-tema u għid għaliex.”  
 
Qabel jibdew jitkellmu fuq l-oġġetti magħżula, staqsi: 
Lil Student A:   X’taħseb li hi t-tema ta’ din l-istampa?  
Lil Student B:   Taqbel mal-għażla tiegħu/tagħha? Għaliex?  
 
Biex tgħin lill-istudenti jkomplu jitħaddtu, tista’ tistaqsi: 
▪ Liema oġġett ser tagħżel? 
▪ Għaliex għażilt dan l-oġġett? 
▪ Għaliex jaqbel mat-tema? 
▪ Għaliex ma jaqbilx mat-tema?   
 
Nota: Jekk l-istudenti jużaw kliem Ingliż għal oġġetti li m’għandniex kelma 
popolari fil-Malti, m’għandhomx jitnaqqsu marki.  
Madankollu, jekk jużaw kliem Ingliż bla ħtieġa, meta fil-Malti għandna kelma 
popolari u li taqdina sew, għandhom jitnaqqsu xi marki għall-vokabularju. 
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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:  
35  (ħamsa u tletin ballun) 
 

148  (mija, tmienja u erbgħin ballun)       
jew  (mija u tmienja u erbgħin ballun) 
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Lil Student A: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 
39  (disgħa u tletin ballun) 
693  (sitt mija, tlieta u disgħin ballun) 
jew   (sitt mija u tlieta u disgħin ballun) 

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

41  (wieħed u erbgħin ballun) 
731  (seba’ mija, wieħed u tletin ballun) 

jew   (seba’ mija u wieħed u tletin ballun) 
 
L-interlokutur jistaqsi dawn il-mistoqsijiet fl-ordni li jidhru.  

 
L-interlokutur jgħid lil Student A:  

“Se nistaqsik xi mistoqsijiet dwar ix-xiri.” 

1. Meta tmur tixtri żżomm kollox f’moħħok jew tikteb lista? Għaliex? 
2. Fil-familja tiegħek, tippreferu tixtru oġġett mill-ħanut jew onlajn? Għaliex? 
3. Taqbel li kultant għandek tfaddal biex tixtri dak li tixtieq? Għaliex? 
4. Kieku tirbaħ somma flus, x’tixtri? Għaliex? 
 
 

L-interlokutur jgħid lil Student B:  

“Se nistaqsik dwar l-annimali.” 

1. Liema storja jew film dwar l-annimali huwa favorit tiegħek? Għaliex? 
2. Kieku kellek tkun annimal, hemm xi annimal li ma tixtieqx tkun? Għaliex? 
3. Min ikollu annimal id-dar, x’għandu jagħmel biex jieħu ħsiebu tajjeb? 
4. Liema annimal tagħżel biex tieħu ritratt miegħu? Fejn tieħu r-ritratt? 

Għaliex? 
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TEST 3: TAĦRIĠ 3: QABBEL L-ISTAMPI                                          (3 minuti) 

 

L-interlokutur jgħid lill-istudenti:  

“Nixtieqkom tħarsu sewwa lejn dawn iż-żewġ stampi. (wara 5 sekondi) Fihom xi 
affarijiet li huma differenti u xi oħrajn li huma l-istess. Jekk jogħġobkom, għiduli 
x’qed tosservaw fihom li huwa l-istess u li huwa differenti.”  
 

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

“Tista’ tqabbel u titkellem aktar fuq ...” 

▪ il-post  

▪ in-nies  

▪ l-oġġetti 

▪ il-kuluri 

▪ l-ambjent 
 

L-istudenti jipparteċipaw indaqs xħin imisshom wara xulxin sakemm jgħaddu  
3 minuti. 
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TEST 3: TAĦRIĠ 4: STAMPI FUQ TEMA                                   (3 minuti) 
 

L-interlokutur jgħid: 
“Se nurikom stampa dwar tema u xi oġġetti. Agħżel minn dawn l-oġġetti dawk li 
taħseb li jmorru mat-tema u għid għaliex. Tista’ tagħżel ukoll oġġetti li fil-fehma 
tiegħek ma jaqblux mat-tema u għid għaliex.”  
 
Qabel jibdew jitkellmu fuq l-oġġetti magħżula, staqsi: 
Lil Student A:   X’taħseb li hi t-tema ta’ din l-istampa?  
Lil Student B:   Taqbel mal-għażla tiegħu/tagħha? Għaliex?  
 
Biex tgħin lill-istudenti jkomplu jitħaddtu, tista’ tistaqsi: 
▪ Liema oġġett ser tagħżel? 
▪ Għaliex għażilt dan l-oġġett? 
▪ Għaliex jaqbel mat-tema? 
▪ Għaliex ma jaqbilx mat-tema?   
 
Nota: Jekk l-istudenti jużaw kliem Ingliż għal oġġetti li m’għandniex kelma 
popolari fil-Malti, m’għandhomx jitnaqqsu marki.  
Madankollu, jekk jużaw kliem Ingliż bla ħtieġa, meta fil-Malti għandna kelma 
popolari u li taqdina sew, għandhom jitnaqqsu xi marki għall-vokabularju. 
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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:  
35  (ħamsa u tletin ballun) 
 

148  (mija, tmienja u erbgħin ballun)       
jew (mija u tmienja u erbgħin ballun) 
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Lil Student A: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 
78  (tmienja u sebgħin ballun) 
877  (tmien mija, sebgħa u sebgħin ballun) 
jew   (tmien mija u sebgħa u sebgħin ballun) 

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

48  (tmienja u erbgħin ballun) 
935  (disa’ mija, ħamsa u tletin ballun) 
jew   (disa’ mija u ħamsa u tletin ballun) 

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

 
L-interlokutur jgħid lil Student A:  

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

1. X’tippreferi: l-ambjent tar-raħal jew l-ambjent tal-belt? Għaliex? 
2. X’taħseb li qed jeqred l-ambjent f’Malta? 
3. X’tista’ tagħmel inti biex ittejjeb l-ambjent ta’ madwarek? 
4. Kif taħseb li se jkun ir-raħal jew il-belt tiegħek għaxar snin oħra? 
 
 
L-interlokutur jgħid lil Student B:  

“Se nistaqsik dwar xi nies li jgħinuna.” 

1. Liema hi dik il-persuna li taħseb li ma ngħaddux mingħajr ix-xogħol tagħha? 
Għaliex? 

2. X’tixtieq issir la tikber? Għaliex? 
3. X’ħaddiema tara fi triqtek lejn l-iskola? Kif qed jgħinu lis-soċjetà? 
4. B’liema modi tgħinek l-għalliema tiegħek? 
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TEST 4: TAĦRIĠ 3: QABBEL L-ISTAMPI                                         (3 minuti) 
 

L-interlokutur jgħid lill-istudenti:  

“Nixtieqkom tħarsu sewwa lejn dawn iż-żewġ stampi. (wara 5 sekondi) Fihom xi 
affarijiet li huma differenti u xi oħrajn li huma l-istess. Jekk jogħġobkom, għiduli 
x’qed tosservaw fihom li huwa l-istess u li huwa differenti.”  
 

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

“Tista’ tqabbel u titkellem aktar fuq ...” 

▪ il-post  

▪ in-nies  

▪ l-oġġetti 

▪ il-kuluri 

▪ l-ambjent 
 

L-istudenti jipparteċipaw indaqs xħin imisshom wara xulxin sakemm jgħaddu  
3 minuti. 
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TEST 4: TAĦRIĠ 4: STAMPI FUQ TEMA                          (3 minuti) 
 

L-interlokutur jgħid: 
“Se nurikom stampa dwar tema u xi oġġetti. Agħżel minn dawn l-oġġetti dawk li 
taħseb li jmorru mat-tema u għid għaliex. Tista’ tagħżel ukoll oġġetti li fil-fehma 
tiegħek ma jaqblux mat-tema u għid għaliex.”  
 
Qabel jibdew jitkellmu fuq l-oġġetti magħżula, staqsi: 
Lil Student A:   X’taħseb li hi t-tema ta’ din l-istampa?  
Lil Student B:   Taqbel mal-għażla tiegħu/tagħha? Għaliex?  
 
Biex tgħin lill-istudenti jkomplu jitħaddtu, tista’ tistaqsi: 
▪ Liema oġġett ser tagħżel? 
▪ Għaliex għażilt dan l-oġġett? 
▪ Għaliex jaqbel mat-tema? 
▪ Għaliex ma jaqbilx mat-tema?   
 
Nota: Jekk l-istudenti jużaw kliem Ingliż għal oġġetti li m’għandniex kelma 
popolari fil-Malti, m’għandhomx jitnaqqsu marki.  
Madankollu, jekk jużaw kliem Ingliż bla ħtieġa, meta fil-Malti għandna kelma 
popolari u li taqdina sew, għandhom jitnaqqsu xi marki għall-vokabularju. 
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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:  
35  (ħamsa u tletin ballun) 
 

148  (mija, tmienja u erbgħin ballun)       
jew  (mija u tmienja u erbgħin ballun) 
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Lil Student A: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 
55  (ħamsa u ħamsin ballun) 
270  (mitejn u sebgħin ballun) 

 
 

Lil Student B: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 
63  (tlieta u sittin ballun) 
182  (mija, tnejn u tmenin ballun) 
jew   (mija u tnejn u tmenin ballun) 

 

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

L-interlokutur jgħid lil Student A:  

“Se nistaqsik dwarek innifsek.” 

1. Kieku kellek tibdel xi ħaġa mill-karattru tiegħek, x’tibdel? Għaliex? 
2. Kif u ma’ min tħobb tiċċelebra għeluq sninek? Għaliex? 
3. Liema hi l-aktar festa li tħobb matul is-sena? Għaliex? 
4. Kieku kont annimal, liema annimal tixtieq tkun? Għaliex? 
 

 
 
L-interlokutur jgħid lil Student B:  

“Se nistaqsik dwar l-iskola tiegħek.” 

1. Togħġbok l-iskola tiegħek? Għaliex? 
2. Kieku kellhom jinbidlu l-ħinijiet tal-iskola, kif tagħmilhom? Għaliex? 
3. Taqbel mal-idea li torqod l-iskola mit-Tnejn sal-Ġimgħa u tmur id-dar         

is-Sibt u l-Ħadd? Għaliex? 
4. Il-kap tal-iskola talbek/talbitek iżżid xi ħaġa ġdida fl-iskola. Xi żżid? 

Għaliex? 
 
 



Il-Malti – It-Taħdit – Il-Karta tal-Eżaminaturi                                                                     Paġna 21 minn 34 
Il-Benċmark ta’ Tmiem l-Edukazzjoni Primarja – 2018 

TEST 5: TAĦRIĠ 3: QABBEL ISTAMPI                                    (3 minuti) 
 

L-interlokutur jgħid lill-istudenti:  

“Nixtieqkom tħarsu sewwa lejn dawn iż-żewġ stampi. (wara 5 sekondi) Fihom xi 
affarijiet li huma differenti u xi oħrajn li huma l-istess. Jekk jogħġobkom, għiduli 
x’qed tosservaw fihom li huwa l-istess u li huwa differenti.”  
 

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

“Tista’ tqabbel u titkellem aktar fuq ...” 

▪ il-post  

▪ l-oġġetti 

▪ il-kuluri 

▪ l-ambjent 
 

L-istudenti jipparteċipaw indaqs xħin imisshom wara xulxin sakemm jgħaddu  
3 minuti. 
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TEST 5: TAĦRIĠ 4: STAMPI FUQ TEMA                                           (3 minuti) 
 

L-interlokutur jgħid: 
“Se nurikom stampa dwar tema u xi oġġetti. Agħżel minn dawn l-oġġetti dawk li 
taħseb li jmorru mat-tema u għid għaliex. Tista’ tagħżel ukoll oġġetti li fil-fehma 
tiegħek ma jaqblux mat-tema u għid għaliex.”  
 
Qabel jibdew jitkellmu fuq l-oġġetti magħżula, staqsi: 
Lil Student A:   X’taħseb li hi t-tema ta’ din l-istampa?  
Lil Student B:   Taqbel mal-għażla tiegħu/tagħha? Għaliex?  
 
Biex tgħin lill-istudenti jkomplu jitħaddtu, tista’ tistaqsi: 
▪ Liema oġġett ser tagħżel? 
▪ Għaliex għażilt dan l-oġġett? 
▪ Għaliex jaqbel mat-tema? 
▪ Għaliex ma jaqbilx mat-tema?   
 
Nota: Jekk l-istudenti jużaw kliem Ingliż għal oġġetti li m’għandniex kelma 
popolari fil-Malti, m’għandhomx jitnaqqsu marki.  
Madankollu, jekk jużaw kliem Ingliż bla ħtieġa, meta fil-Malti għandna kelma 
popolari u li taqdina sew, għandhom jitnaqqsu xi marki għall-vokabularju. 
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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:  
35  (ħamsa u tletin ballun) 
 

148  (mija, tmienja u erbgħin ballun)       
jew  (mija u tmienja u erbgħin ballun) 
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Lil Student A: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 
88  (tmienja u tmenin ballun) 
228  (mitejn, tmienja u għoxrin ballun) 
jew   (mitejn u tmienja u għoxrin ballun) 

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

95  (ħamsa u disgħin ballun) 
357  (tliet mija, sebgħa u ħamsin ballun) 
jew   (tliet mija u sebgħa u ħamsin ballun) 

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

 
L-interlokutur jgħid lil Student A:  

“Se nistaqsik dwar il-ħin liberu.” 

1. X’tagħmel inti fil-ħin liberu tiegħek? 
2. Fil-ħin liberu tiegħek tħobb tagħmel attività ta’ waħdek jew ma’ oħrajn? 

Għaliex? 
3. Tikkunsidra li fil-ħin liberu tiegħek tmur tagħti xi għajnuna? X’tagħmel 

kieku? 
4. Taħseb li inti qed tuża l-ħin liberu tiegħek tajjeb? Għaliex? 
 
L-interlokutur jgħid lil Student B:  

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

1. Inti tgħin fid-dar? X’tagħmel? 
2. Għaliex importanti li kulħadd jagħti daqqa t’id fid-dar? 
3. Tikkunsidra li xi darba tmur tgħin lil xi ħadd li m’għadux jiflaħ jagħmel       

ix-xogħol tad-dar? Għaliex? 
4. Kieku kellek robot, liema xogħol tad-dar tqabbdu jagħmel? Għaliex? 
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TEST 6: TAĦRIĠ 3: QABBEL L-ISTAMPI                                   (3 minuti) 
 

L-interlokutur jgħid lill-istudenti:  

“Nixtieqkom tħarsu sewwa lejn dawn iż-żewġ stampi. (wara 5 sekondi) Fihom xi 
affarijiet li huma differenti u xi oħrajn li huma l-istess. Jekk jogħġobkom, għiduli 
x’qed tosservaw fihom li huwa l-istess u li huwa differenti.”  
 

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

“Tista’ tqabbel u titkellem aktar fuq ...” 

▪ il-post  

▪ in-nies  

▪ l-oġġetti 

▪ il-kuluri 

▪ l-ambjent 
 

L-istudenti jipparteċipaw indaqs xħin imisshom wara xulxin sakemm jgħaddu  
3 minuti. 
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TEST 6: TAĦRIĠ 4: STAMPI FUQ TEMA                                           (3 minuti) 
  

L-interlokutur jgħid: 
“Se nurikom stampa dwar tema u xi oġġetti. Agħżel minn dawn l-oġġetti dawk li 
taħseb li jmorru mat-tema u għid għaliex. Tista’ tagħżel ukoll oġġetti li fil-fehma 
tiegħek ma jaqblux mat-tema u għid għaliex.”  
 
Qabel jibdew jitkellmu fuq l-oġġetti magħżula, staqsi: 
Lil Student A:   X’taħseb li hi t-tema ta’ din l-istampa?  
Lil Student B:   Taqbel mal-għażla tiegħu/tagħha? Għaliex?  
 
Biex tgħin lill-istudenti jkomplu jitħaddtu, tista’ tistaqsi: 
▪ Liema oġġett ser tagħżel? 
▪ Għaliex għażilt dan l-oġġett? 
▪ Għaliex jaqbel mat-tema? 
▪ Għaliex ma jaqbilx mat-tema?   
 
Nota: Jekk l-istudenti jużaw kliem Ingliż għal oġġetti li m’għandniex kelma 
popolari fil-Malti, m’għandhomx jitnaqqsu marki.  
Madankollu, jekk jużaw kliem Ingliż bla ħtieġa, meta fil-Malti għandna kelma 
popolari u li taqdina sew, għandhom jitnaqqsu xi marki għall-vokabularju. 
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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:  
35  (ħamsa u tletin ballun) 
 

148  (mija, tmienja u erbgħin ballun)       
jew  (mija u tmienja u erbgħin ballun) 
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Lil Student A: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 
31  (wieħed u tletin ballun) 
541  (ħames mija, wieħed u erbgħin ballun) 
jew   (ħames mija u wieħed u erbgħin ballun) 

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

77  (sebgħa u sebgħin ballun) 
678  (sitt mija, tmienja u sebgħin ballun) 
jew   (sitt mija u tmienja u sebgħin ballun) 

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

 
L-interlokutur jgħid lil Student A:  

“Se nistaqsik dwar l-isport.” 

1. Inti tipprattika xi sport? Għaliex? 
2. Hemm xi sport li jdejqek u żgur li ma tagħmlux? Għaliex? 
3. Għaliex l-isport huwa importanti għal saħħitna? 
4. Liema avveniment sportiv tkun qed tistenna l-aktar? Għaliex? 
 

L-interlokutur jgħid lil Student B:  

“Se nistaqsik dwar l-annimali.” 

1. Liema storja jew film dwar l-annimali huwa favorit tiegħek? Għaliex? 
2. Kieku kellek tkun annimal, hemm xi annimal li ma tixtieqx tkun? Għaliex? 
3. Min ikollu annimal id-dar, x’għandu jagħmel biex jieħu ħsiebu tajjeb? 
4. Liema annimal tagħżel biex tieħu ritratt miegħu? Fejn tieħu r-ritratt? 

Għaliex? 
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TEST 7: TAĦRIĠ 3: QABBEL L-ISTAMPI                                    (3 minuti) 
  

L-interlokutur jgħid lill-istudenti:  

“Nixtieqkom tħarsu sewwa lejn dawn iż-żewġ stampi. (wara 5 sekondi) Fihom xi 
affarijiet li huma differenti u xi oħrajn li huma l-istess. Jekk jogħġobkom, għiduli 
x’qed tosservaw fihom li huwa l-istess u li huwa differenti.”  
 

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

“Tista’ tqabbel u titkellem aktar fuq ...” 

▪ il-post  

▪ in-nies  

▪ l-oġġetti 

▪ il-kuluri 

▪ l-ambjent 
 

L-istudenti jipparteċipaw indaqs xħin imisshom wara xulxin sakemm jgħaddu  
3 minuti. 
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TEST 7: TAĦRIĠ 4: STAMPI FUQ TEMA                                    (3 minuti) 
 

L-interlokutur jgħid: 
“Se nurikom stampa dwar tema u xi oġġetti. Agħżel minn dawn l-oġġetti dawk li 
taħseb li jmorru mat-tema u għid għaliex. Tista’ tagħżel ukoll oġġetti li fil-fehma 
tiegħek ma jaqblux mat-tema u għid għaliex.”  
 
Qabel jibdew jitkellmu fuq l-oġġetti magħżula, staqsi: 
Lil Student A:   X’taħseb li hi t-tema ta’ din l-istampa?  
Lil Student B:   Taqbel mal-għażla tiegħu/tagħha? Għaliex?  
 
Biex tgħin lill-istudenti jkomplu jitħaddtu, tista’ tistaqsi: 
▪ Liema oġġett ser tagħżel? 
▪ Għaliex għażilt dan l-oġġett? 
▪ Għaliex jaqbel mat-tema? 
▪ Għaliex ma jaqbilx mat-tema?   
 
Nota: Jekk l-istudenti jużaw kliem Ingliż għal oġġetti li m’għandniex kelma 
popolari fil-Malti, m’għandhomx jitnaqqsu marki.  
Madankollu, jekk jużaw kliem Ingliż bla ħtieġa, meta fil-Malti għandna kelma 
popolari u li taqdina sew, għandhom jitnaqqsu xi marki għall-vokabularju. 
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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:  
35  (ħamsa u tletin ballun) 
 

148  (mija, tmienja u erbgħin ballun)       
jew  (mija u tmienja u erbgħin ballun) 
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Lil Student A: Ħares lejn il-karta u għidli n-numri li qed tara: 
25  (ħamsa u għoxrin ballun) 
725  (seba’ mija, ħamsa u għoxrin ballun) 
jew   (seba’ mija u ħamsa u għoxrin ballun) 

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

92  (tnejn u disgħin ballun) 
842  (tmien mija, tnejn u erbgħin ballun) 
jew   (tmien mija u tnejn u erbgħin ballun) 

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

 
L-interlokutur jgħid lil Student A:  

“Se nistaqsik xi mistoqsijiet dwar ix-xiri.” 

1. Meta tmur tixtri żżomm kollox f’moħħok jew tikteb lista? Għaliex? 
2. Fil-familja tiegħek, tippreferu tixtru oġġett mill-ħanut jew onlajn? Għaliex? 
3. Taqbel li kultant għandek tfaddal biex tixtri dak li tixtieq? Għaliex? 
4. Kieku tirbaħ somma flus, x’tixtri? Għaliex? 
 
 
L-interlokutur jgħid lil Student B:  

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

1. Ġieli ħadt sehem f’xi attività l-iskola? Xi bqajt tiftakar dwarha? 
2. Mill-attivitajiet li jsiru ta’ kull sena fl-iskola, liema waħda togħġbok l-aktar? 

Għaliex? 
3. Tippreferi attività bejn sħabek tal-klassi jew attività bejn l-iskola kollha? 

Għaliex? 
4. Kieku kellek toħloq attività ġdida fl-iskola, xi tkun? 
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TEST 8: TAĦRIĠ 3: QABBEL L-ISTAMPI                                          (3 minuti) 
 

L-interlokutur jgħid lill-istudenti:  

“Nixtieqkom tħarsu sewwa lejn dawn iż-żewġ stampi. (wara 5 sekondi) Fihom xi 
affarijiet li huma differenti u xi oħrajn li huma l-istess. Jekk jogħġobkom, għiduli 
x’qed tosservaw fihom li huwa l-istess u li huwa differenti.”  
 

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

“Tista’ tqabbel u titkellem aktar fuq ...” 

▪ il-post  

▪ il-ħlejjaq  

▪ il-kuluri 

▪ l-ambjent 
 

L-istudenti jipparteċipaw indaqs xħin imisshom wara xulxin sakemm jgħaddu  
3 minuti. 
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TEST 8: TAĦRIĠ 4: STAMPI FUQ TEMA                                           (3 minuti) 
 

L-interlokutur jgħid: 
“Se nurikom stampa dwar tema u xi oġġetti. Agħżel minn dawn l-oġġetti dawk li 
taħseb li jmorru mat-tema u għid għaliex. Tista’ tagħżel ukoll oġġetti li fil-fehma 
tiegħek ma jaqblux mat-tema u għid għaliex.”  
 
Qabel jibdew jitkellmu fuq l-oġġetti magħżula, staqsi: 
Lil Student A:   X’taħseb li hi t-tema ta’ din l-istampa?  
Lil Student B:   Taqbel mal-għażla tiegħu/tagħha? Għaliex?  
 
Biex tgħin lill-istudenti jkomplu jitħaddtu, tista’ tistaqsi: 
▪ Liema oġġett ser tagħżel? 
▪ Għaliex għażilt dan l-oġġett? 
▪ Għaliex jaqbel mat-tema? 
▪ Għaliex ma jaqbilx mat-tema?   
 
Nota: Jekk l-istudenti jużaw kliem Ingliż għal oġġetti li m’għandniex kelma 
popolari fil-Malti, m’għandhomx jitnaqqsu marki.  
Madankollu, jekk jużaw kliem Ingliż bla ħtieġa, meta fil-Malti għandna kelma 
popolari u li taqdina sew, għandhom jitnaqqsu xi marki għall-vokabularju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


