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KULLEĠĠ SANTA KLARA 

SKOLA SEKONDARJA - PEMBROKE 

L-EŻAMI ANNWALI 2014 

 

L-EWWEL SENA IL-MALTI BĦALA LINGWA BARRANIJA 

(Il-Fehim mis-Smigħ) 
IL-ĦIN: 15-il minuta 

 

 

Il-Karta tal-Għalliema 
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Il-Fehim mis-Smigħ 

Attività 1/3 5  

Attività 2/3 5  

Attività 3/3 5  

IT-TOTAL 15  

IL-LIVELLI 

4 – 5 – 6 

 
5 – 6 – 7 – 8 
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IL-KARTA TAL-GĦALLIEMA 

IL-FEHIM MIS-SMIGĦ 

 

L-Ewwel Attività                                                                                                        (5 marki) 

 

Merħba. Matul is-sessjoni tas-smigħ se tisma’ tliet testi differenti. Jekk 

trid, tista’ tibda taħdem l-eżerċizzji fl-iskript li għandek quddiemek waqt li 

tisma’ l-qari tat-testi. 

 

 

Kull test, flimkien mal-eżerċizzji se naqrahomlok darbtejn. Issa nitolbok tiftaħ l-iskript li 

għandek u ssib paġna 2 sabiex tibda l-ewwel attività. 

 

– Waqfa ta’ 10 sekondi – 

 

Għandek ftit ħin biex tara sewwa l-istampa tal-ewwel attività. 

 

– Waqfa ta’ 25 sekonda – 

 

Issa se naqralek is-sitt sentenzi. Waqt il-qari tista’ tibda timmarka jekk is-sentenza moqrija 

hijiex Veru (True) jew Falz (False) skont l-istampa pprovduta. L-ewwel waħda nħadmet 

bħala eżempju. 

 

– Waqfa ta’ 3 sekondi – 

 

 Il-Qari tas-sentenzi tal-ewwel attività.  

Nota għall-għalliema: Importanti li n-numri ta’ kull sentenza jinqraw bil-Malti. 

 

0. Din l-istampa hija marbuta 

mal-istaġun tas-sajf. 

1. F’din l-istampa hawn tfajliet biss. 

2. F’din l-istampa qed naraw tfajliet u 

ġuvintur jiddevertu ħdejn il-baħar. 

3. Din hija xena marbuta mal-bajja 

tal-Għadira. 

4. F’din l-istampa qed naraw ħafna 

ħwienet differenti. 

5. F’din l-istampa min qed jixxemmex, 

min qed jilgħab bil-ballun jew 

jitkellem iżda ħadd mhu qiegħed 

jgħum. 

 
– Waqfa ta’ 3 sekondi – 

 

Issa se naqralek għat-tieni u l-aħħar darba s-sentenzi tal-ewwel attività. 

 

– Waqfa ta’ 10 sekondi – 
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It-Tieni Attività                                                                                                        (5 marki) 
 

Se ngħaddi issa għat-tieni attività. 

Għandek ftit ħin biex tara sewwa l-istampi tat-tieni attività. 

 

– Waqfa ta’ 25 sekonda – 

 

Issa se naqralek is-sitt sentenzi. Waqt il-qari tista’ 

tibda tniżżel in-numri tas-sentenzi moqrija li jaqblu 

mal-istampa t-tajba. L-ewwel waħda nħadmet bħala 

eżempju. Attenti! Hemm żewġ stampi żejda. 

 

– Waqfa ta’ 3 sekondi – 

2Il-Qari tas-sentenza tat-tieni attività:                               

Nota għall-għalliema: Importanti li n-numri ta’ kull sentenza jinqraw bil-Malti. 

 

0. F’din l-istampa qed naraw ħafna tfal u żgħażagħ jaqbżu u jilagħbu 

flimkien. 

1. Il-kotba huma importanti għax minnhom titgħallem ħafna. 

2. Il-mużika, iż-żfin u l-ħbieb jgħinuk biex ikollok ħajja sabiħa. 

3. Il-frott huwa tajjeb għal saħħitna. 

4. Skont bosta tobba, għandna nixorbu minn tmien sa għaxar tazzi ta’ kwart ta’ 

litru ilma kuljum. 

5. L-annimali huma ħlejjaq bħalna. Għandna dejjem nirrispettawhom. 
 

Issa se naqralek l-istruzzjonijiet tat-tieni attività. 

Ħares lejn l-istampi mogħtija. 

Isma’ b’attenzjoni s-sentenzi moqrija. 

Niżżel in-numru tas-sentenza moqrija fil-kaxxa tal-istampa t-tajba. 

Attent/a! Hemm żewġ stampi żejda. 

 

– Waqfa ta’ 3 sekondi – 

 

Issa se naqralek għat-tieni u l-aħħar darba s-sentenzi tat-tieni attività. 

 

– Waqfa ta’ 10 sekondi – 
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It-Tielet Attività                                                                                                        (5 marki) 
 

Se ngħaddi issa għat-tielet u l-aħħar attività. 

 

Għandek ftit ħin biex tara u taqra l-mistoqsijiet tat-tielet attività. 

 

– Waqfa ta’ 30 sekonda – 

 

Issa se tinqara silta u l-mistoqsijiet marbuta magħha. 

 

– Waqfa ta’ 10 sekondi – 

 Is-silta:                                                                                                          

Agħmel aktar eżerċizzju ta’ Rita Saliba 

 

Meta nkunu waqt xi attività fiżika bħal xi ġirja bir-rota jew xi logħba futbol, ftit li xejn 

inħabblu moħħna dwar kemm hi prezzjuża saħħitna. L-aqwa li nħossuna tajbin u nieħdu gost, 

l-aktar jekk inkunu ma’ sħabna. Imma, tajjeb inrawmu fina drawwiet tajbin biex ngħixu ħajja 

aħjar, kemm issa, kif ukoll ’il quddiem. 

 

L-eżerċizzju jgħinna biex ikollna għadam aktar b’saħħtu. Hemm ħafna eżerċizzji x’nistgħu 

nagħmlu u nistgħu nippruvaw dixxiplini differenti. Ta’ min isemmi l-għawm, xi mixja 

fil-kampanja u anke ż-żfin. Dawn huma ftit eżempji għax anke meta noħorġu mal-ħbieb 

nistgħu nagħżlu postijiet fejn inkunu attivi. Ma jfissirx li ma noqogħdux fuq il-kompjuter jew 

li ma narawx televixin, imma tajjeb li kultant nieqfu ftit u naqilgħu għajnejna minn fuq 

l-iskrin. 

 

Issa se naqralek il-mistoqsijiet dwar din is-silta. 

Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel sinjal () fil-kaxxa t-tajba. 

 

0. X’jisimha l-awtriċi ta’ 

din is-silta? 

a. Angelina Jolie  

b. Rita Saliba 
 

ċ. Clare Azzopardi  

 

1. X’inhu t-titlu ta’ din               

is-silta? 

a. It-tazza tad-dinja  

b. Agħmel aktar eżerċizzju  

ċ. Il-kompjuter  
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2. Liema huma ż-żewġ 

eżempji ta’ attivitjiet 

fiżiċi msemmija? 

a. Ikla tajba.  

b. Dawra bid-dgħajsa.  

ċ. Ġirja bir-rota jew logħba futbol.  

 

3. Għaliex tajjeb li nrawmu 

fina drawwiet tajbin? 

a. Sabiex ngħixu ħajja agħar.  

b. Sabiex ma norqdux.  

ċ. Sabiex ngħixu ħajja aħjar.  

 

4. Għaliex jgħinna 

l-eżerċizzju? 

a. Biex nippruvaw dixxiplini differenti.  

b. Biex ikollna għadam aktar b’saħħtu.  

ċ. Biex meta noħorġu mal-ħbieb nidhru aħjar.  

 

5. X’inhu l-messaġġ 

prinċipali tal-awtriċi 

f’dan il-paragrafu?  

a. Li m’għandniex nagħmlu eżerċizzju imma 

noqogħdu fuq il-kompjuter jew naraw it-televixin. 
 

b. Li għalkemm noqogħdu fuq il-kompjuter jew 

naraw it-televixin, tajjeb li kultant nieqfu ftit u 

nagħmlu xi eżerċizzju. 

 

ċ. Li għandna nieklu l-frott, nixrobu ħafna ilma u 

noqogħdu fid-dell meta nkunu ħdejn il-baħar. 
 

 

Issa se naqralek għat-tieni u l-aħħar darba s-silta u l-mistoqsijiet marbuta mat-tielet attività. 

 

– Waqfa ta’ 30 sekonda u jinġabru l-karti tal-fehim mis-smigħ – 

 

TMIEM IL-KARTA 


