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Kull tweġiba tajba tingħata marka. 
 
Taħriġ A 
Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel sinjal () fil-kaxxa t-tajba. 
 
1. Din is-silta hija dwar tipi differenti ta’ deżerta. 
 
 

VERU     FALZ  
 
 
2. Ħafna nies iħobbu jagħmlu l-ġelat tagħhom. 
 
 

VERU     FALZ  
 
 
3. Il-vann tal-ġelati jbigħ ukoll affarijiet tal-mużika. 
  
 

VERU     FALZ  
 
 
4. It-tfal jixtru dejjem ġelat fit-tazza. 

 
  

VERU     FALZ  
 
 
5. Pietro Marchioni ivvinta r-riċetta tal-ġelat. 
  

VERU     FALZ  
 
 
6.  Fl-Italja nkiser ir-rekord tal-itwal ġelat fil-cone. 
 
  

VERU     FALZ  
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Taħriġ B 
Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel linja taħtha, skont dak li smajt fis-silta. 
 
1. Ingredjent li nsibu fil-ġelat huwa 
a) d-dqiq. 
b) l-ħalib. 
ċ)  l-gallettini. 
 
2. Fil-ġelaterija ssib tixtri  
a) ġelati ppakkjati fil-karti. 
b) tip wieħed ta’ ġelat. 
ċ)  ġelati ta’ togħmiet differenti. 
 
3. Il-vann tal-ġelati 
a) jdur fl-irħula. 
b) ssibu wieqaf fil-pjazza. 
ċ) jkun ħdejn is-supermarket. 
 
4. X’aktarx li l-ewwel ġelat sar 
a) fl-Iżvezja. 
b) fiċ-Ċina. 
ċ) fl-Istati Uniti tal-Amerika. 
 
5. L-Awstraljani huma fost l-aktar nies 
a) li jieklu l-ġelat. 
b) li għandhom riċetti differenti tal-ġelat. 
ċ) li ma jħallux lit-tfal jieklu l-ġelat. 
 
6. L-ikbar ġelat li qatt sar kien ġo 
a) tazza. 
b) skutella. 
ċ)  cone. 
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Taħriġ Ċ 
Imla l-vojt b’kelma waħda skont is-sens tas-silta.  
 
1. Il-vann tal- __________ kellu __________ għolja għat-tfal .                 
 
2. Il-cone tal-ġelat hu magħmul mill- __________.   
 
3. Fiċ-Ċina kienu jużaw is-silġ u l-borra għall-ġelat għax ma kellhomx __________. 

Kien xi ħaġa speċjali għax kienu jikluh __________. 
 
Taħriġ D 
Agħżel it-tifsira t-tajba skont is-sens tas-silta billi taqta’ sinjal taħtha. 
 
1. F’dan il-qari nisimgħu li t-tfal jistennew lil tal-ġelat bħal ruħ tal-Purgatorju.  
 Din l-espressjoni tfisser li t-tfal kienu 
a) tgħallmu dwar il-Purgatorju. 
b) xebgħu jistennew. 
ċ)  qed jistennew bil-ħerqa biex jixtru. 
 
2. F’dan il-qari nisimgħu l-espressjoni: għalhekk il-baqra tinbiegħ kollha.                           

Din l-espressjoni tfisser li 
a) kulħadd għandu gosti differenti. 
b)  l-baqar ma jħobbux il-ġelati. 
ċ)  kulħadd iħobb il-ġelat għax fih il-ħalib.  
 
3. F’dan il-qari nisimgħu li mhux l-ewwel darba li l-art tat-triq daqet il-ġelat. 

Dan ifisser li 
a) t-triq kienet imsemmija għall-ġelati. 
b)  t-tfal kienu jwaqqgħu l-ġelat. 
ċ)  t-tfal kienu joqogħdu bilqiegħda fl-art jieklu l-ġelat. 

 
- Tmiem il-Karta - 


