
Is-6 Sena tal-Primarja          Taħriġ (2) 

 

IL-MALTI          Paġna 1 minn 4 

 
Il-Malti - Is-Smigħ  
 

Is-6 Sena tal-Primarja 

 
Id-data: 

 
L-isem:  

 
Il-klassi:  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

L-Ewwel Silta – Taħriġ A                 (marka l-waħda = 5 marki) 

Immarka b’sinjal fil-kaxxa t-tajba meta s-sentenza tkun 

vera, mhux vera, jew ma ssemmietx. L-ewwel waħda 

hija lesta.  
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0. Il-Vikingi għexu aktar minn elf sena ilu.     

1. Il-Vikingi kienu jbaħħru f’pajjiżi ’il bogħod.    

2. Il-Vikingi ġew hawn Malta wkoll.     

3. Il-Vikingi kienu jbaħħru fuq dgħajjes żgħar.     

4. Il-pulena kien ikun fiha wiċċ ta’ ħuta.     

5. Il-Vikingi kienu nies twal ħafna.     

 

 

 

 

 

 

 

 



Is-6 Sena tal-Primarja          Taħriġ (2) 

 

IL-MALTI          Paġna 2 minn 4 

L-Ewwel Silta – Taħriġ B (marka l-waħda = 5 marki) 

Immarka b’sinjal fil-kaxxa t-tajba. L-ewwel waħda hija lesta.  

 

0. Il-kelma “Viking” tfisser a) attakk għal għarrieda mill-pirati.  

b) attakk għal għarrieda.  

ċ) attakk mill-pirati.   

   

1. Il-Vikingi kienu a) Daniżi, Franċiżi u Spanjoli.  

b) Daniżi, Norveġiżi u Żvediżi.  

ċ) Daniżi, Norveġiżi u Franċiżi.   

 

2. Il-Vikingu kienu iduru minn pajjiż 

għal ieħor u  

a) jisirqu d-dgħajjes.  

b) joqtlu lil kul min isibu.   

ċ) jiġġieldu u jisirqu kollox.  

  

3. Kienu jaqtgħuha tfisser a) kienu jqasqsu dak li jsibu.  

b) kienu jiddeċiedu.  

ċ) kienu jaqtgħu x-xorti.  

 

4. Nies tas-sengħa jiġifieri nies li a) jagħmlu x-xogħol bl-idejn.  

b) għandhom ħafna snin.   

ċ) huma kwieti u tal-ġabra.   

  

5. Il-Vikingi kienu ġejjin a) min-naħa ta’ fuq tal-Ewropa.  

b) min-naħa ċentrali tal-Ewropa.  

ċ) min-naħa t’isfel tal-Ewropa.   

 



Is-6 Sena tal-Primarja          Taħriġ (2) 

 

IL-MALTI          Paġna 3 minn 4 

It-Tieni Silta – Taħriġ A (marka l-waħda = 5 marki) 

Immarka b’sinjal fil-kaxxa t-tajba. L-ewwel waħda hija lesta.  

 

0. Il-programm jismu 

 
 

a) Għidli x’Int Tiekol!  

b) Għidli x’Qed Tiekol!  

ċ) Għidli x’Se Niekol!  

   

1. F’dan il-programm Samuel Pace 

qiegħed jagħti 

a) riklam tal-ikel.   

b) avviż tal-ikel.   

ċ) riċetta tal-ikel.   

 

2. Skont Samuel, għandek taqta’ l-

parti ta’ fuq tat-tadama u 

mbagħad 

a) tħallatha mat-taħlita.   

b) terfagħha u tużaha bħala għatu.  

ċ) tqattagħha fin fin.  

 

3. Dan il-programm isir darba a) fil-ġimgħa fl-erbgħa.  

b) kull tmint ijiem fl-erbgħa.  

ċ) fil-ġimgħa fl-erbgħa u nofs.  

 

4.  Kuċċarina bużbież tfisser a) żewġ bużbiżiet.  

b) ftit bużbież.  

ċ) ħafna bużbież.  

 

5. L-isem tal-istazzjon huwa a) Għidli x’Int Tiekol !  

b) Samuel Pace.  

ċ) Radju Malta Sitta.  

 

 



Is-6 Sena tal-Primarja          Taħriġ (2) 

 

IL-MALTI          Paġna 4 minn 4 

It-Tieni Silta – Taħriġ B (marka kull waħda = 5 marki) 

 

Wieġeb dawn il-mistoqsijiet.               

1. Għal min huwa maħsub dan il-programm? 

_________________________________________________________________ 

2. X’għandek tagħmel bil-bżar aħdar, qabel ma tqattgħu fin fin? 

_________________________________________________________________ 

3. Ikteb kemm għandek bżonn irkotta.  

_________________________________________________________________ 

4. Ikteb kemm għandek bżonn tadam.  

_________________________________________________________________ 

5. Ikteb mistoqsija li tixtieq tistaqsi lil Samuel Pace. 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

- It-Tmiem - 


