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EZAMIJIET TAL-MALTI 

1. EŻAMI GĦAD-DĦUL fID-DWANA 

27 Settem bru 1935 

I. Komponiment: (Agħżel wieħed minn dawn is-suġġetti.) 

a) Ikteb storja biex turi li l/aħjar għasfur f'idek minn 
tnejn fis-siġra". 

b) Wara ġimgħa temp ħażin, b'xita, bard u riħ, sebaħ 
jum sabiħ b'sema bla sħab u xemx tiddi; ħriġt mid
dar biex indur dawra qalb l·egħlieqi. 

c) Ikteb ittra lil ħabib f1-Amerka u għidlu xinhu jin
għad u xinhu jsir hawn Iv\alta minħabba t-taħwid bejn 
l-Italja u l-Abissinja. 

11. Orammatka: (Jitwieġbu erbgħa mill-ewwel sitta, u l·aħ
ħar waħda.) 

a) fisser kif xi konsonanti jbiddlu leħinhom meta jkunu 
f'tarf il-kelma, jew meta jkollhom konsonanti oħra 
warajhom. Kif nagħarfu jekk konsonanti għandhiex 
leħinha mibdul jew le? 

b) Xinhu l·għerq tal·verb? Liema hu l-għerq ta' dawn 
il-verbi: ftiehem, stenbaħl stabat, ntesa, issieħeb, twie
żen. 

c) Kif jingħażlu bejniethom iI-verbi ta' għamla waħda, 
jiġifieri, verbi li għandhom l-aħħar konsonanti siekta, 
bħal: sama u q!ira ? 

d) Agħti l-imperativ, tieni persuna, pluraI, tal-verbi: 
qagħad, għaraf, xegħel, fehem, qiegħed. 

e) fisser x'divrenzja hemm bejn: lil ħabib u lill-ħabib; 
minn hawn u min hawn. 

f) Liema nomi ma jistgħux jieħdu l-artiklu? Nistgħu 
niktbu: rajt l-oħtok; tlabt l-Alla? Jekk Ie, kif għan
dna niktbu? 

g) Sewwi fejn hu miktub ħażin: Erbgħa żagħżagħ 
marrujgħowm.u. Kif kienu jilgħabu fil-baħar u jgħoz
zu, tnejn kienu sa jegħrqu. L-oħrajn li kienu ftit 
bgħod, ġrew lejhom u bi dbatija kbira tellgħowhom. 

IIl. T!aduzzjoni. 
IV. Dettatura. 
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2. EŻAMI TAĊ-ĊIVIL 

15 Ottubru 1935 

I. Komponiment: Ikteb fuq wieħed minn dawn:-

a) Id-dawra ta' Malta bi-art jew bil-baħar. 

b) Il-flus mhux dejjem iġibu l-hena; wettaq bi storja 
dal-kliem. 

c) Ikteb lil ħabib tiegħekIi qiegħed I·Ingilterra u ħajjru 
jiġi jgħaddi x-xitwa hawn Malta. 

11. Orammatka: 
1. X'ħoss għandhom fil-Malti l-konsonanti h u għ, u 

kif nagħarfu meta għandhom jidħlu fil-kitba. 
2. Xinhi l-vokali ie? Kif għandna niktbu: jibkihom 

jew jibkiehom; jimlihom jew jimlie1zom; ħallihom jew 
ħalliehom ? u għid il-għala. 

3. Xinhu "plural sħiħ" u "plural miksur?" Agħti eżempi 
ta' ħamesgħamIiet ta' plural miksur. 

4. Żid is-'mffissi kollha· tal-pronom man-nom xogħol u 
mal-verb qiegħed. 

5. fisser kemm il-sura għandu l-verb u xinhu t-tifsir 
ta' kull waħda. 

6. X'divrenzja hemm bejn ħamsa, ħames, ħa.mest? Żid 
iJ-kelmiet snin u tfal mal-għadd: s~bgħa. 

7. Sewwi fejn hu miktub ħażin u għid il-għala: 
a) fiċċejnieh u ma sibnihx. b) Refaħtia u qiegħdha 
fil-but. c) Stgħageb xħin lemagħha. 

]itwieġbu erbgħa mill-ewwel sitta, u l-aħħar waħda. 

IIl. Dettatara. 

IV. Tradazzjoni. 


