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A. Qari – L-istorja tal-kelb Hachiko  

minn karta tal-eżami annwali tal-2013 - Adattament ta’ 

Lorraine Farrugia 

 
Darba waħda fl-1924 il-Professur Eisaburo Ueno wasal lura 

bħas-soltu fl-istazzjon tal-ferrovija Shibuya ta’ Tokyo. Hemmhekk 

lemaħ ġeru jħuf mitluf. Qabdu, refgħu fi ħdanu u mellislu rasu. 

Kien tassew gustuż! Il-Professur ħares madwaru. Beda jistaqsi lil 

dak u lill-ieħor kinux tilfu xi ġeru iżda l-istazzjon minnufih tbattal u 

għajr gaġġa mkissra b’tabella mqattgħa ma kien fadal ħadd u 

xejn. (par. 1)  

 

Il-Professur ma felaħx iħalli ’l dan il-ġeru waħdu fil-ksieħ ta’ 

stazzjon vojt u ħadu miegħu d-dar. Għadda ż-żmien u Hachiko, 

għax hekk semmieh il-Professur, beda jikber. Bejn il-Professur u Hachiko nibtet 

ħbiberija kbira u ssenslet storja li għadha tissemma sal-lum. (par. 2)   

 

Ta’ kuljum, fil-ħin li sidu jasal lura mix-xogħol, Hachiko kien imur fl-istazzjon tal-ferrovija 

u joqgħod bilqiegħda fl-istess post jistennieh ġej. Kemm kienu jifirħu b’xulxin! Kulħadd 

kien jammirahom għax ħbiberija bħal din qatt ma kienu raw bħalha. Darba fost l-

oħrajn, il-Professur ma niżilx mill-ferrovija. Għalxejn qagħad jistennieh Hachiko għax 

sidu baqa’ ma ġiex. Dakinhar il-kelb ma marx lura d-dar, lanqas sidu! (par. 3)  

 

Wara l-mewt tal-Professur, Hachiko addottatu familja oħra iżda ma kienx għal 

qalbu. Minkejja d-distanza u l-elementi, fil-ħin li s-soltu l-Professur kien jasal lura l-

istazzjon, Hachiko kien jaħrab minn fejn ikun u jintasab bilqiegħda jistenna ’l sidu ġej 

lura mix-xogħol. (par. 4)  

 

Is-sidien tal-ħwienet kienu jitħassruh l-aktar meta beda jixjieħ. Min seta’ jfiehmu lil 

Hachiko li sidu kien miet u li qatt aktar ma kien se jarah ġej lura mix-xogħol? Mill-

mewt ta’ sidu issa kienu għaddew aktar minn disa’ snin. Matulhom, ta’ kuljum, fl-

istess ħin u fl-istess post Hachiko baqa’ dejjem jistenna ’l sidu jiġi lura mix-xogħol.  

(par. 5)  

 

Kien f’dan l-istazzjon li twieldet il-ħbiberija qawwija bejn il-Professur u l-kelb tiegħu 

Hachiko. Kien f’dan l-istazzjon ukoll li Hachiko miet, waqt li kien qed jistenna lil sidu 

ġej lura mix-xogħol. Għalhekk f’post prominenti, is-sidien tal-ħwienet ta’ dan l-

istazzjon għamlu statwa ta’ dan il-kelb u sidu biex iżommu ħajja din il-ħbiberija 

eterna. (par. 6)  
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Taqsima A: Fehim mill-Qari 
 
Wieġeb il-mistoqsijiet fi kliemek dwar is-silta li qrajt. 
 
1. Agħżel it-tweġiba t-tajba billi timmarka  fil-kaxxa x-xierqa: 
a.  

Malli l-Professur wasal fl-istazzjon 
lemaħ 

 ġeru mitluf tassew gustuż u lil sidu. 

  ġeru jdur ma jafx fejn se jagħti rasu. 

 ġeru rieqed taħt vagun tal-ferrovija. 

 ġeru ħdejn tabella qed jistenna lil sidu. 

 
b.  

Hachiko u sidu saru 

  qishom ħobż u sikkina. 

 ma jarawx għajn b’għajn. 

 sbieħ, kbar u tassew gustużi. 

 qalbhom iebsa. 

 
 
2. Għaliex Hachiko kien imur l-istazzjon kuljum?  
 

 
 
3. Għaliex dakinhar il-kelb ma marx lura d-dar?  
 

 
 
4. X’baqa’ jagħmel Hachiko għal aktar minn disa’ snin? 
 

 
 
5. Fejn miet Hachiko?  
 

 
 
6. X’turina din l-istorja fuq il-kelb fil-fehma tiegħek?  
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7. X’inhi l-ħbiberija eterna?  
 

 
 
8. X’tifhem bil-kelma lealtà?  
 

 
 
9. Kif tidher il-lealtà ta’ Hachiko lejn Ueno?  
 

 
 

 
 
10. X’emozzjonijiet tqanqal fik din is-silta?  
 

 
 
11. Hija possibbli ħbiberija hekk bejn il-bnedmin?  
 

 
 
12. Taf b’xi ġrajja oħra fejn tidher sewwa l-imħabba tal-annimal lejn il-bniedem? Irrakkonta fi 
kliemek. 

 
 

 
 

 
 
13. Agħti s-sekwenza tal-avvenimenti kif ġraw wara xulxin. 
a. Il-Professur fittex lil sid il-ġeru iżda ma kien ta’ ħadd.  

b. Addottatu familja iżda ma rabatx qalbu magħha.  

ċ. Haciko jinstab waħdu fil-ferrovija ta’ Tokyo.  

d. Hachiko u Ueno saru inseparabbli.  

e. Hachiko kien imur jistenna lil sidu kuljum ġej mix-xogħol.  

f. Baqa’ jmur jistennih anke meta sidu miet u kien imur l-istazzjon għalxejn.  

ġ. Wara disa’ snin, Hachiko miet fl-istazzjon jistenna lil sidu ġej lura mix-xogħol.   
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B. Grammatika 

a) Imla l-vojt bil-vokali: 

 

x__mx ċ__ff k__rt__ fn__k 

x__ħ r__ħ l__ħ__m s__m__ 

s__ġġ__ m__lħ__ b__rm__l ħ__d__d 

x__t__ l__p__s ġn__n l__r__ 

q__sb__ x__għ__r ħ__t__ x__tl__ 

 

 

b) Daħħal i jew ie fil-vojt 

m __ ss __ r żm __ n f __ h t __ għu 

ħs __ b q __ għ għal __ h s __ għa 

ħerġ __ n b __ r x __ ħ s __ għat 

żern __ q uġ __ għ w __ d żm __ n __ j __ t 

 

 

ċ) Imla l-vojt bħal fl-eżempju 

Ħames uċuħ  Beda __tellef 

Kompla __fittex Xi __ħud minna 

Ipprova __siefer Qabdu __kissru 

Aħna __koll Waqfu __ħarsu 

Telqu __għaġġlu Beda __ħaffer 

Dalwaqt __doqqu l-ħamsa Dejjem __redden 

Beda __ħott it-trakk Bdew __kissru kulma ġie għal 

__dejhom 
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d) Imla l-vojt bl-Imperattiv Singular skont il-verb jew l-għerq. 

1.  Mur ilgħab (lagħab) fil-ġnien.   

2. ____________ (k-s-r) mal-ewwel triq li ssib. 

3. ____________ (ġab) il-bajd u ____________ (għamel) froġa. 

4. ______________ (laqa’) dak li se nwaddablek.  

5. ______________ (għalaq) it-twieqi kollha. 

6. ______________ (q-s-m) Triq il-Kbira mill-ġdid. 

7. ______________ (ra) sew x’hemm fil-ktieb. 

8. ______________ (d-ħ-l) fil-kċina u _____________ (kiel). 

9. ______________ (għażel) post għall-kwiet. 

10. _____________ (żera’) pjanta. 

11. _____________ (beża’) għal ħajtek! 

12. _____________ (ħaseb) u _____________ (għ-ż-l) sew. 

 
 

e) Imla l-vojt bl-Imperattiv Plural skont il-verb jew l-għerq. 

1.  Ibdew _____________ (l-b-s) għax sar il-ħin. 

2. _____________ (mar) qajmu lit-tfal. 

3. _____________ (f-t-ħ) t-tieqa ta’ fuq. 

4. _____________ (ma qabbadx) nar ħdejn is-siġar. 

5. _____________ (beża’) għan-natura!  

6. _____________ (ta) l-ilma lis-siġra. 

7. _____________ (waqaf) tkellmu issa. 

8. _____________ (għamel) kuraġġ u _____________ (ħ-d-m). 

9. _____________ (t-l-b) ‘l Alla jgħinkom. 

10. _____________ (ħ-s-l) idejkom qabel tieklu. 

11. _____________ (obda) lill-ġenituri tagħkom. 
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f) Qassam il-kliem f’dan iċ-ċirku skont jekk humiex Nomi Propji jew 

Nomi Komuni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġ) Nissel nomi li juru il-professjoni, sengħa jew xogħol. Segwi l-
eżempju. 
 

bena bennej stad  

ħadid  stampa  

għallem  mexxa  

kiteb  saq  

pitter  skolpa  

biegħ  indura  

 

Nomi Komuni Nomi Propji 
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g) Nissel l-għadd imtenni 

 

jum jumejn irkoppa 
 

darba  biċċa 
 

widna  ħadd 
 

xkora  ġimgħa 
 

xahar  sena 
 

għajn   minkeb 
 

 

 

għ) Uża u ikteb il-verb kiser bħala mudell biex tikkonjuga tajjeb il-

verbi bl-għ fit-tarf fil-parentesi. Segwi l-eżempju.  
 

1. Samwel u James  tefgħu - kisru  (tefa’) l-ballun bis-saħħa lil xulxin u 

______________________ (faqa’) l-ħġieġa tal-bieb tal-kuritur.  

2. In-nanna __________________________ (waqa’) u kisret idha.  

3. Ta’ kuljum fin-nofsiegħa aħna ______________________ (tefa’) quddiem it-

televixin biex _________________ (sema’) l-aħħar aġġornamenti dwar il-pandemija.  

4. L-għalliema spiss tħeġġiġna ________________________ (qata’) l-paroli żejjed 

biex hekk illestu xogħolna qabel u jkollna ħafna aktar ħin għal-logħob.  

5. Meta _________________________ (tela’) fuq sellum għandna noqogħdu attenti 

li la nweġġgħu aħna u anqas inpoġġu lil ħaddieħor fil-periklu.    

6. Ħija kellu ___________________________ (bela’) l-ikel biex jilħaq jasal fil-ħin 

għal-lezzjoni tal-kitarra.  
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7. Ħafna studjużi qed isostnu li jekk se _________________________ (baqa’) 

sejrin hekk id-dinja tagħna ma tkunx aktar abitabbli għall-bniedem.  

8. Oħti ż-żgħira ma _________________________ (seta’) torqod daqs kemm 

_________________________ (beża’) meta rajna Jurrasic World.  

 

h) Erġa’ ikteb mingħajr żbalji. In-numri jindikaw l-iżbalji f’kull sentenza. 

1. nhar il-ġimgħa, il-mara ta’ ħija qabadha il-puluzija mingħajr iċ-ċintorin tas-sigurtà. (3) 

 

 

2. morna il-baħar fliemkien u tgħidx kemm dħakna b-luka xħin tqattgħetlu il-malja! (5) 

 

 

3. missiri iħobb jiekol it-twistees waqt li jkun qed jara xi film tal-biża. (5) 

 

4. ommi l-hena taħħa tinseġ is-suf għax tgħid li dan l-passatemp jgħinha isserraħ il-

menti. (5) 

 

 

5. oħti wegħditni riġal sabiħ għal għeluq snieni. (2) 

 

6. is-sajf li għadda morna vaganza fil-kosta franċiża magħrufa aħjar bħala ir-riviera 

franċiża. (6)  
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Kitba ta’ rakkont fittizju (immaġinarju) ta’ bejn 200 u 250 kelma.

Kitba ta’ rakkont fittizju, bħal tal-fantaxjenza, tas-seħer jew tal-biża'.  

i. Aqra sewwa dawn l-istruzzjonijiet qabel ma tibda tippjana l-kitba tiegħek.   

1. Storja tal-biża’ hija intenzjonata li tipprovoka biża’ fil-qarrejja. Il-bniedem jibża’ 

meta huwa affaċċjat b’sitwazzjonijiet strambi li ma jafx kif se jiżviluppaw. Eżempju l-

bniedem jibża mill-mewt għaliex ma jafx eżatt x’se jiġri wara. Ħoss stramb, kamra 

mudlama, riħa misterjuża huma sorsi li jistgħu jiqajbu biża’ fil-qarrej.  

2. Aħseb f’suġġett/tema. Stejjer dwar monstri, sħaħar, dinosawri u kreaturi strambi 

huma meqjusa tal-biża’ għaliex huma ta’ theddida għall-bniedem. Id-deskrizzjoni 

tagħhom hija importanti biex iżżid id-doża ta’ misteru fl-istorja.  

3. Xi drabi tajjeb li ma tikxifx il-plott kollu imma tħalli xi mistoqsijiet mhux imwieġba. 

Madankollu dawn il-mistoqsijiet iridu jitwieġbu f’xi punt qabel l-għeluq tal-ġrajja, mill-

bqija l-qarrejja jitħallew diżillużi.  

4. Qabel ma tibda tikteb, tajjeb li kieku taqra xi storja tal-biża’ bħala mudell għall-

kitba tiegħek. Xi ħrejjef popolari wkoll bħas-Serp ta’ Sebat Irjus ukoll fihom aspett 

misterjuż u tal-biża’. 

5. Ibni l-pjan tal-istorja billi tfassal l-aktar partijiet importanti. Ippjana tajjeb il-

karattri, l-ambjent u l-isfond. L-istampa t’hawn taħt u l-mistoqsijiet għandhom jgħinuk 

tippjana tajjeb l-istorja tiegħek.  

6. Element importanti f’kull kitba huwa l-introduzzjoni fejn int trid tagħti ħjiel tal-

problema ewlenija u tintroduċi l-karattru jew xi karattri ewlenin.  

7. Iffoka fuq l-iżvilupp tal-istorja u inkludi l-istennija għal ċertu azzjonijiet ewlenin fl-

istorja. Immaġina li inti qed tiddeskrivi ritratti jew xeni differenti u għalhekk oqgħod 

attent li ma tikxifx id-dettalji kollha mal-ewwel.  

8. Agħżel li jkollok qofol impressjonanti fejn il-l-istennija tkun fl-aqwa tagħha. F’dan il-

mument insiru nafu id-dettalji kollha dwar il-mostru, id-delitt iseħħ, it-teżor jinstab, 

is-sħaħar ifaqqgħu s-seħer tagħhom. Din il-parti tal-istorja għandha tkun l-aktar parti 

tal-biża’.  

9. Wara l-qofol ikun imiss li t-trufijiet kollha jingħaqdu. Il-qarrej m’għandux jitħalla 

mdendel u bla spjegazzjoni ħlief għal xi partijiet li b’mod intenzjonat jistgħu jibqgħu 

mhux solvuti.  

10. Ftakar li xejn ma jiġri għal xejn. Għalhekk ħafna drabi dawn l-istejjer ikun fihom 

tagħlima morali fejn it-tajjeb joħroġ rebbieħ jew tagħlima għal xi wieħed mill-karattri 

li jkun egoist jew rasu iebsa. Din it-tagħlima għandha tinkixef fl-għeluq. Tinsiex tuża 

vokabolarju adattat għal dan il-ġeneru ta’ kitba.  
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Xi titli li tista’ tuża għall-kitba tiegħek huma:  

 Il-kamra misterjuża fil-ġnien tan-nannu. 

 Il-pittura stramba fis-salott tan-nanna. 

 L-isqaq mudlam li hemm ħdejn il-kappella f’tarf ir-raħal.  

 L-għar il-kbir f’Wied is-Sriep. 

 Ħsejjes misterjużi meta morna kamping.  

 Dwal strambi f’Ras il-Wardija.  

 

 

ii. Uża din l-istampa bħala għajnuna biex tibni l-pjan tal-kitba tiegħek.  

Agħżel it-titlu u iktbu fil-linji tan-nofs.  
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Risposti għat-taħriġ f’Pakkett N. 1 
 

Ai. 1. Minn kmieni tinduna 

kif se jiżvolġu l-

affarijiet. 

2. Tagħmel għaġeb kbir 

għalxejn. 

3. Min jittama għad ikollu 

xewqtu maqtugħa. 

4. Inġibu ruħna skont kif 

tiżviluppa s-sitwazzjoni.  

5. Tibda taħseb fil-ħażin 

qabel ma dan iseħħ 

tassew.  

6. B’saħħithom. 

7. Qagħad jesaġera u jaqta’ 

qalbu. 

 

 

B. Kitba twila 

IL-ĠENERU  (2) 

It-tqassim skont kif jitlob 

il-ġeneru /2 

IL-KONTENUT  (13) 

L-iżvilupp tal-ideat /5 

Is-sekwenza/koerenza u 

rabta bejn il-partijiet /2 

L-istil /1 

L-espressjoni u l-lessiku /3 

L-eċċellenza fil-kitba /2 

IL-METALINGWA  (10) 

Il-punteġġjatura /2 

Is-sintassi /2 

L-ortografija /4 

Il-morfoloġija /2 

 

 

 

Ċ. 1. sab 

2. ħabb 

3. libes 

4. dilek 

5. mexa 

6. xtara 

7. emmen 

8. mar 

 

 

D. 1. belgħet 

2. għamilt 

3. stenbaħt 

4. ntgħażlu 

5. wriet 

6. iltaqgħu 

7. wegħedtu 

8. għamu 

 

 

E. 1. Aqsam 

2. Dellek 

3. itfa’ 

4. Ħawwad 

5. Ifrex 

6. Roxx 

 

 

F. 1. INNOTA 

3. ILBES 

5. AGĦLAQ 

6. OBDI 

7. ERSAQ 

2. AĦSEL 

3. ITLOB 

4. LAĦLAĦ 

 

 

G. 1. ħajjata 

2. żeffiena 

3. arluġġar 

4. pjanist 

5. furnar 

6. awtur 

7. pittur 

 

 

GĦ. 1. il- 

2. Ix- 

3. Iż- 

4. L-i 

5. L-i 

6. il- 

7. l-i 

8. Il-, l-i 

9. Is- 

10. Ix- 

 

 

H. 1 irdumijiet 

2. qigħan 

3. għelieqi 

4. muntanji 

5. nixxigħat 

6. borom 

7. ħsejjes 

8. għotjien 

9. snin 

10. dwieli 

 

 

Ħ. 2 
Dikjarazzjoni 

Oġġettiva 

Dikjarazzjoni 

Suġġettiva 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

 

3 u 4. Skema ta’ marki 

għall-kitba twila. Ara skema 

mogħtija għal eżerċizzju B.  

 

 

5. Skema ta’ marki għall-

kitba qasira. 

 

IL-ĠENERU  (2) 

It-tqassim skont kif jitlob 

il-ġeneru /2 

IL-KONTENUT  (5) 

L-iżvilupp tal-ideat /3 

L-espressjoni u l-lessiku /2 

IL-METALINGWA  (5) 

Il-punteġġjatura u 

l-morfoloġija /2 

L-ortografija /3 

 


