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Taħriġ A.                                                                                                                              (6 marki) 
Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel is-sinjal  fil-kaxxa t-tajba. 
 
  Veru Falz 
1 Nafu ħafna affarijiet fuq il-ħajja ta’ Esopu.   
2 Esopu kien ġej minn familja sinjura.   
3 Esopu kien Grieg u għex ħafna snin qabel Kristu.   
4 Huwa kien jirrakkonta l-ħrejjef biex idaħħak lin-nies.   
5 Il-ħrejjef ta’ Esopu huma madwar sitt mija, ħfief u taqrahom malajr.   
6 L-annimali fil-ħrejjef ta’ Esopu jieħdu post il-bnedmin u jagħmlu bħalhom.   

 
 
Taħriġ B.                                                                                                                              (4 marki) 
Poġġi dawn is-sentenzi wara xulxin skont kif jaqblu mal-ħajja ta’ Esopu, billi tagħmel           
in-numri minn 1 sa 4 fil-kolonna l-vojta quddiem kull sentenza. 
 
In-numru Is-sentenza 
 Esopu kellu l-inkwiet man-nies ta’ Delfi għax ma tahomx il-flus li bagħtilhom    

is-Sultan ta’ Sardis. 
 Esopu kiseb il-ħelsien tiegħu għax sidu ra li kien għaref ħafna. 
 Is-Sultan ta’ Sardis għażlu bħala ambaxxatur għax rah bħala raġel serju. 
 Esopu mar jgħix fil-belt ta’ Sardis għax kienet magħrufa għall-għerf ta’ niesha. 
 
 
Taħriġ Ċ.                                                                                                                              (5 marki) 
 

Kompli s-sentenzi billi timla l-vojt skont is-sens tas-silta. Tista’ tuża aktar minn kelma 
waħda. 
 

Esopu kien mibgħut f’dawk il-postijiet fejn ikun hemm l-inkwiet biex 

________________________. L-aħħar xogħol li għamel Esopu għas-Sultan ta’ Sardis 

kien f’Delfi fejn kellu jqassam ___________________________. Imma Esopu ra li n-nies 

ma kienx _______________________ u reġa’ bagħat kollox lura lis-sultan. In-nies ma 
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qablux ma’ dak li ddeċieda Esopu u akkużawh li _______________________ għalih. Hekk 

Esopu spiċċa ħażin għax in-nies tellgħuh fuq __________________________________ . 

 
Taħriġ D.                                                                                                                              (5 marki) 
Agħżel it-tifsira t-tajba skont is-sens tas-silta billi taqta’ sinjal taħtha. 
 
1. Fil-ħrafa nsibu li l-missier mar iżur lil uliedu l-bniet biex 

a) jara x-xogħol li kienu qed jagħmlu l-irġiel tagħhom. 
b) jarahom tal-aħħar qabel imut. 

 ċ)  jara kif sejrin u xtaqux xi ħaġa minnu. 
 

2. Il-bniet talbu lil missierhom biex  
      a)  jagħtihom il-flus li kellu. 
      b)  jitlob għax-xemx u x-xita minħabba x-xogħol tal-irġiel tagħhom. 
      ċ)  jibqa’ jgħix magħhom.  
  
3. It-tagħlima minn din il-ħrafa tista’ tkun li  

a) qatt ma tista’ taqdi u togħġob lil kulħadd. 
b) l-missirijiet ma jħobbux jitolbu. 
ċ)  l-bdiewa u l-bennejja huma għedewwa ta’ xulxin. 
 

4. L-idjoma tolqot l-għajn tfisser 
     a)  tinduna b’xi ħaġa differenti. 
     b)  jidħollok it-trab f’għajnek. 
     ċ)  ma tkunx tista’ tara. 
 
5. L-espressjoni uċuħ tar-raba’  tirreferi 
     a)  għall-bdiewa li jkun hemm fl-għelieqi. 
     b)  għall-ħxejjex li jkun hemm fl-għelieqi. 
     ċ)  għall-annimali li jkun hemm fl-għelieqi. 
  

 

- Tmiem il-Karta – 

     


