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Gwida lill-għalliema għat-tmexxija tal-eżami tal-fehim mis-smigħ 

 
 
A. Eżamijiet b’żewġ siltiet tas-smigħ 

 
1. L-għalliema tal-Malti li se jmexxu l-eżami tas-smigħ isellmu lill-istudenti u wara 

li jitqassmu l-karti tal-eżami tas-smigħ jgħidulhom: 
 

“Bonġu. Nitlobkom biex tiktbu isimkom, kunjomkom u l-klassi fil-post ipprovdut 

fil-karta ta’ quddiemkom.” 
 

2. Meta l-għalliema jaraw li l-istudenti lestew, jgħidulhom: 
 

“Issa se naqralkom l-ewwel silta. Nitlobkom toqogħdu attenti għall-qari. Ma 

tistgħux tiktbu jew taħdmu l-eżerċizzji waqt li nkun qed naqralkom is-silta.” 
 

3. L-għalliema jaqraw l-ewwel silta kollha b’ritmu meqjus u meta jispiċċaw mill-qari 

jgħidu lill-istudenti: 
 

“Issa se naqralkom l-istruzzjonijiet u l-eżerċizzji li tridu taħdmu fuq is-silta li 

għadkom kemm smajtu. Tistgħu taħdmuhom waqt li qed naqra. Infakkarkom li s-

silta ser terġa’ tinqralkom darb’oħra.” 
 

4. L-għalliema jaqraw l-istruzzjonijiet u l-eżerċizzji kollha kif hemm fil-karta. Wara dan 

il-qari l-istudenti jingħataw ftit ħin biex jaħdmu qabel ma jibda t-tieni qari tal-ewwel 

silta. Wara jgħidu lill-istudenti: 
 

“Issa se naqralkom għat-tieni u l-aħħar darba s-silta flimkien mal-istruzzjonijiet u 

l-eżerċizzji. Tistgħu tkomplu taħdmu waqt dan il-qari.” 
 

5. Kif l-għalliema jtemmu t-tieni qari tal-ewwel silta jagħtu ftit ħin biex l-istudenti 

jkomplu jaħdmu l-karta. Wara jgħidu lill-istudenti: 
 

“Issa se naqralkom it-tieni silta. Nitlobkom toqogħdu attenti għall-qari. Ma 

tistgħux tiktbu jew taħdmu l-eżerċizzji waqt li nkun qed naqralkom is-silta.” 
 

6. L-għalliema jaqraw it-tieni silta kollha b’ritmu meqjus u meta jispiċċaw mill-qari 

jgħidu lill-istudenti: 
 

“Issa se naqralkom l-istruzzjonijiet u l-eżerċizzji li tridu taħdmu fuq is-silta li 

għadkom kemm smajtu. Tistgħu taħdmuhom waqt li qed naqra. Infakkarkom li s-

silta ser terġa’ tinqralkom darb’oħra.” 
 

7. L-għalliema jaqraw l-istruzzjonijiet u l-eżerċizzji kollha kif hemm fil-karta. Wara dan 

il-qari l-istudenti jingħataw ftit ħin biex jaħdmu qabel ma jibda t-tieni qari tas-silta. 
 

8. L-għalliema jgħidu lill-istudenti: 
 

“Issa se naqralkom għat-tieni u l-aħħar darba s-silta flimkien mal-istruzzjonijiet u 

l-eżerċizzji. Tistgħu tkomplu taħdmu waqt dan il-qari.” 
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9. Hekk kif tgħaddi kwarta mill-bidu tal-eżami, l-għalliema jgħidu lill-istudenti: 

 

“Il-ħin tal-eżami għadda. Jekk jogħġobkom ieqfu mill-kitba u se niġbor il-karti. 
 

Grazzi” 

 

10. L-għalliema nkarigati jaraw li l-karti kollha tal-eżami tas-smigħ jinġabru u l-istudenti 
 

jistgħu jkomplu bl-eżami tal-qari u l-kitba. 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

B. Eżamijiet b’silta waħda tas-smigħ 
 

1. L-għalliema tal-Malti li se jmexxu l-eżami tas-smigħ isellmu lill-istudenti u wara 

li jitqassmu l-karti tal-eżami tas-smigħ jgħidulhom: 
 

“Bonġu. Nitlobkom biex tiktbu isimkom, kunjomkom u l-klassi fil-post ipprovdut 

fil-karta ta’ quddiemkom.” 
 

2. Meta l-għalliema jaraw li l-istudenti lestew, jgħidulhom: 
 

“Issa se naqralkom is-silta. Nitlobkom toqogħdu attenti għall-qari. Ma tistgħux 

tiktbu jew taħdmu l-eżerċizzji waqt li nkun qed naqralkom is-silta.” 
 

3. L-għalliema jaqraw is-silta kollha b’ritmu meqjus u meta jispiċċaw mill-qari jgħidu 

lill-istudenti: 
 

“Issa se naqralkom l-istruzzjonijiet u l-eżerċizzji li tridu taħdmu fuq is-silta li 

għadkom kemm smajtu. Tistgħu taħdmuhom waqt li qed naqra. Infakkarkom li s-

silta ser terġa’ tinqralkom darb’oħra.” 
 

4. L-għalliema jaqraw l-istruzzjonijiet u l-eżerċizzji kollha kif hemm fil-karta. Wara dan 

il-qari l-istudenti jingħataw ftit ħin biex jaħdmu qabel ma jibda t-tieni qari tas-silta. 
 

5. L-għalliema jgħidu lill-istudenti: 
 

“Issa se naqralkom għat-tieni u l-aħħar darba s-silta flimkien mal-istruzzjonijiet u 

l-eżerċizzji. Tistgħu tkomplu taħdmu waqt dan il-qari.” 
 

6. Kif l-għalliema jtemmu t-tieni qari jagħtu l-ħin biex l-istudenti jkomplu jaħdmu l-

karta. Hekk kif tgħaddi kwarta mill-bidu tal-eżami, l-għalliema jgħidu lill-istudenti: 
 

“Il-ħin tal-eżami għadda. Jekk jogħġobkom ieqfu mill-kitba u se niġbor il-karti. 

Grazzi” 
 

7. L-għalliema nkarigati jaraw li l-karti kollha tal-eżami tas-smigħ jinġabru u l-istudenti 
jistgħu jkomplu bl-eżami tal-qari u l-kitba. 
 
 

 


