
Il-Malti - Il-Fehim mis-Smigħ- L-Eżamijiet Alternattivi Annwali  tal-Iskejjel  Primarji - 2014      Paġna 1 minn 7 
  

ID-DIRETTORAT GĦAL KWALITÀ U STANDARDS FL-EDUKAZZJONI 
Id-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu 

It-Taqsima tal-Assessjar Edukattiv 

L-Eżamijiet Alternattivi Annwali għall-Iskejjel Primarji 2014 
 

KARTA MUDELL                                Il-MALTI                               Ħin: 30 minuta 
Livell 4-5                                  (Il-Fehim mis-Smigħ)      
 

L-isem u l-kunjom: ___________________________   Il-klassi: _________ 
       

 
 

Il-Karta tal-Għalliema 
Gwida għat-Tmexxija tal-Eżami tal-Fehim mis-Smigħ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Qassam il-karti bil-mistoqsijiet u itlob lit-tfal jiktbu isimhom, kunjomhom u            
     l-klassi. 
2. Wara, aqra l-iskript kollu bil-mod u b’leħen ċar kemm tista’. 
3. L-iskript aqrah darbtejn, kwarta kull darba. 
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Tfal, tistgħu tibdew taqraw il-mistoqsijiet f’qalbkom. Għandkom 5 minuti.  
Tiktbu xejn. 
(Wara  5 minuti) 
 
Issa se naqralkom xi ntqal minn Kap ta’ Skola waqt il-laqgħa ta’ filgħodu. 
Isimgħu sew għax wara tridu twieġbu l-mistoqsijiet. Is-silta u l-mistoqsijiet se 
naqrahomlkom darba, nagħtikom iċ-ċans twieġbu, u wara nerġa’ naqralkom   
is-silta u l-mistoqsijiet għat-tieni darba. 
 
Waqt li qed naqra s-silta tistgħu tibdew twieġbu l-mistoqsijiet. Fl-istess ħin, 
iżda, ibqgħu attenti għal dak li qegħdin tisimgħu. 
 
Se nibda naqra. 
L-għodwa t-tajba tfal! Nibda billi nifraħ lil Keith Schembri tar-Raba’ Sena     
tal-iskola tagħna li ġie l-ewwel fit-tellieqa tal-mitt metru. 
 
It-tellieqa saret ilbieraħ bejn l-iskejjel kollha tal-Kulleġġ. Għal din it-tellieqa 
ħadu sehem sitt itfal minn sitt skejjel differenti. Tant ġera Keith li għal ftit ma 
ħsibniehx vleġġa! 
 
Nixtieq nifraħ ukoll lil Lisa Attard tal-Ħames Sena li lbieraħ ġiet it-tieni         
fit-tellieqa tal-mitejn metru. L-ewwel ġiet studenta minn skola oħra, li rebħet 
it-tellieqa bi ftit. 
 
Kemm Keith kif ukoll Lisa ħaqqhom kull tifħir għax it-tnejn stinkaw ħafna biex 
waslu s’hawn.  
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Nixtieq nirringrazzja wkoll lis-Sinjura Borg, l-għalliema tal-Edukazzjoni Fiżika, 
li ilha għal dawn l-aħħar tliet xhur tħarriġhom. Prosit lil kulħadd, għax kif jgħid 
il-Malti, min jorqod ma jaqbadx ħut! 
 
Issa għandi tliet avviżi importanti xi nwasslilkom. L-ewwel avviż huwa dan.    
Il-Ħamis li ġej se jkollna Jum il-Ġenituri.   
 
Illum is-Sur Camilleri, l-Assistent Kap tal-iskola tagħna, se jkun qed idur         
il-klassijiet ħalli jagħtikom karta biex tgħadduha lill-ġenituri tagħkom. 
 
Importanti li tgħadduhielhom għax fiha hemm bidla fil-ħin li fih jibda Jum       
il-Ġenituri. Minflok fid-disgħa ta’ filgħodu se jibda fit-tmienja u nofs. 
It-tieni avviż jolqot biss lill-istudenti tar-Raba’ Sena. Kif tafu, il-ġimgħa li ġejja 
l-għalliema tagħkom se joħdukom l-Imdina. Importanti ħafna li tiġu                 
bl-uniformi sħiħa. Magħkom ġibu wkoll beritta, minħabba x-xemx. 
 
Infakkar li dawk it-tfal li għadhom ma ħallsux il-biljett jagħmlu dan dil-ġimgħa. 
Il-biljett jiswa żewġ ewro u ħamsin ċenteżmu. 
 
Il-flus iż-żejda se jitpoġġew fil-karus tal-Istrina. Bil-qatra l-qatra timtela        
l-ġarra, mhux hekk? 
 
Issa, tfal, tistgħu tmorru fil-klassijiet u tibdew il-ġurnata tagħkom. Agħmlu kif 
se jgħidulkom l-għalliema. Il-ġurnata t-tajba lil kulħadd! 
 
                                                                     *** 
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Issa li smajtu din is-silta, se naqralkom il-mistoqsijiet. Waqt li qed naqralkom 
il-mistoqsijiet tistgħu tkomplu taħdmu t-tweġibiet. 
 
Mela, issa se naqralek Taħriġ A. 
Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel sinjal fil-kaxxa t-tajba. 
 
In-numru wieħed 
Skont il-Kap tal-Iskola, tifel mill-iskola tagħna ġie l-ewwel f’tellieqa. Veru jew 
falz? 
 
In-numru tnejn 
Dan it-tifel jismu Keith Schembri. Veru jew falz? 
 
In-numru tlieta 
Huwa jinsab fil-Ħames Sena. Veru jew falz? 
 
In-numru erbgħa 
Ilbieraħ saret tellieqa bejn l-iskejjel kollha tal-Kulleġġ. Veru jew falz? 
 
In-numru ħamsa 
B’kollox ħadu sehem sitt itfal minn seba’ skejjel differenti. Veru jew falz? 
 
In-numru sitta 
Fit-tellieqa ħadu sehem żewġ subien mill-iskola tagħna. Veru jew falz? 
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Issa se ngħaddu għal Taħriġ B. 
Immarka t-tweġiba  t-tajba billi tagħmel linja taħtha skont dak li smajt          
fis-silta. 
 
In-numru wieħed 
Mill-iskola tagħna ħadu sehem fit-tellieqa: 
a) tifel u tifla. 
b) żewġt ibniet. 
ċ) żewġ subien. 
 
In-numru tnejn 
Skont is-silta, is-Sinjura Borg tgħallem: 
a) il-Malti. 
b) l-Edukazzjoni Fiżika. 
ċ) l-Arti. 
 
In-numru tlieta 
It-tfal li ħadu sehem fit-tellieqa damu jitħarrġu: 
a) xahar. 
b) xahrejn. 
ċ) tliet xhur. 
 
In-numru erbgħa 
Jum il-Ġenituri se jkun: 
a) il-Ħamis. 
b) il-Ġimgħa. 
ċ) it-Tnejn. 
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In-numru ħamsa 
Skont is-silta l-Assistent Kap tal-Iskola huwa: 
a) is-Sur Borg. 
b) is-Sur Schembri. 
ċ) is-Sur Camilleri. 
 
In-numru sitta 
Il-karta li se jkollhom jieħdu magħhom it-tfal turi li issa l-ħin ta’ Jum               
il-Ġenituri se jibda: 
a) fit-tmienja u kwart. 
b) fit-tmienja u nofs. 
ċ) fid-disgħa. 
 
Issa se ngħaddu għal Taħriġ Ċ. 
Imla l-vojt b’kelma waħda skont is-sens tas-silta. 
 
In-numru wieħed 
Il-_______________ li ġejja t-tfal tar-Raba’ Sena se jmorru l-__________. 
 
In-numru tnejn 
It-tfal iridu jħallsu ______________ ewro u _____________ ċenteżmu. 
 
In-numru tlieta 
Il-flus li jiġbru se jerfgħuhom għall-____________. 
 
 
 
 



Il-Malti - Il-Fehim mis-Smigħ- L-Eżamijiet Alternattivi Annwali  tal-Iskejjel  Primarji - 2014      Paġna 7 minn 7 
  

Issa wasalna għall-aħħar taħriġ, it-Taħriġ D. 
Agħżel it-tifsira t-tajba skont is-sens tas-silta billi taqta’ sinjal taħtha. 
 
In-numru wieħed 
Lit-tifel ħasbuh vleġġa, fl-espressjoni għal ftit ma ħsibniehx vleġġa. Din tfisser 
li t-tifel kien: 
a) ġera bil-mod. 
b) ġera bis-saħħa. 
ċ) ġera għal ħin twil. 
 
In-numru tnejn  
Il-qawl min jorqod ma jaqbadx ħut ifisser li: 
a) min ma jaħdimx ma jistenniex riżultati tajbin. 
b) min jaħdem jaqbad ħafna ħut. 
ċ) min jorqod imur tard għax-xogħol. 
 
In-numru tlieta  
Il-qawl bil-qatra l-qatra timtela l-ġarra jfisser li: 
a) tfaddal il-flus ftit ftit. 
b) il-vit iqattar qatra qatra. 
ċ) ġarra mimlija tqila ħafna. 
 
Issa se nerġa’ naqralkom l-istorja u wara l-mistoqsijiet. Tistgħu tiċċekkjaw    
it-tweġibiet tagħkom u timlew fejn ħallejtu vojt. 
 
                                                               *** 
Wara li taqra s-silta u l-mistoqsijiet għat-tieni darba, agħti ftit minuti lit-tfal 
biex tara li jkunu lesti. Fl-aħħar tista’ tgħid: Grazzi! L-eżami tas-smigħ spiċċa. 


