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KULLEĠĠ SANTA KLARA 

SKOLA SEKONDARJA - PEMBROKE 

L-EŻAMI TA’ NOFS IS-SENA FRAR 2014 

 

L-EWWEL SENA IL-MALTI BĦALA LINGWA BARRANIJA 

(Il-Fehim mis-Smigħ) 
IL-ĦIN: 20 minuta 

 

 

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

Attività 1/4 2½  

Attività 2/4 2½  

Attività 3/4 5  

Attività 4/4 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’ erba’ 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 il-ħames sentenzi. Waqt il-qari tista’ tibda timmarka jekk is-sentenza moqrija 

hijiex Veru jew Falz. 

 

– Waqfa ta’ 3 sekondi – 

 

 Il-Qari tas-sentenzi tal-ewwel 

attività. (2 marki u ½) 

Nota għall-għalliema: Importanti li 

n-numri ta’ kull sentenza jinqraw 

bil-Malti. 

 

0. Din l-istampa hija marbuta 

mal-istaġun tas-sajf. 

1. It-tifel qed ifittex il-kelb li 

ħarablu. 

2. It-tfajla qed tfittex il-kelb li 

ħarbilha. 

3. F’saqajn il-mara hemm iċ-ċinga 

tal-qattus. 

4. F’idejn it-tifla hemm iċ-ċinga 

tal-kelb. 

5. Fil-folla hemm tfajla bla 

umbrella u żewġt irġiel li flok 

umbrella qed jużaw gazzetta 

jew karta. 
 

– Waqfa ta’ 3 sekondi – 
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Issa se naqralek l-istruzzjonijiet tal-ewwel attività. 

Ħares lejn l-istampa mogħtija. 

Isma’ b’attenzjoni s-sentenzi moqrija. 

Immarka t-tweġiba billi għal kull sentenza tagħmel sinjal () fil-kaxxa t-tajba skont jekk dak 

moqri hux Veru jew Falz. 

 

– Waqfa ta’ 3 sekondi – 

 

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

 

Se ngħaddi issa għat-tieni attività. 

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

 

– Waqfa ta’ 25 sekonda – 

 

Issa se naqralek il-ħames sentenzi. Waqt il-qari tista’ tibda tniżżel in-numri tas-sentenzi 

moqrija li jaqblu mal-istampa t-tajba. 

 

– Waqfa ta’ 3 sekondi – 

 

Il-Qari tas-sentenza tat-tieni attività:                                                      (2 marki u ½) 

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

 

0. F’din l-istampa qed naraw erba’ subien jilagħbu flimkien man-nannu 

tagħhom. 

1. Dan huwa messaġġ promozzjonali tal-linja tal-ajru lokali, l-Air Malta. 

2. Fost l-ikel tipiku Malti nsibu l-pastizzi tal-irkotta u tal-piżelli. 

3. Dan huwa d-dizzjunarju tal-Malti li għamilna u ħdimna fuqu matul din 

is-sena waqt il-lezzjonijiet tal-Malti. 

4. Dan huwa ritratt tat-Tieqa tad-Dwejra li tinsab f’Għawdex. 

5. Din hija stampa tal-iskola tagħna. Minn din is-sena aħna bdejna bil-koed 

jiġifieri li fl-istess skola sekondarja nkunu kemm bniet kif ukoll subien. 
 

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. 

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

 

Għandek ftit ħin biex tara u taqra t-tielet attività. 
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– Waqfa ta’ 30 sekonda – 
 

Issa se jinqraw żewġ reklami. L-ewwel se jinqara l-ewwel reklam u l-mistoqsijiet marbuta 

miegħu u wara jinqara t-tieni reklam u l-mistoqsijiet marbuta miegħu. 
 

– Waqfa ta’ 3 sekondi – 
 

 Il-Qari tal-ewwel reklam:                                                                                (5 marki) 
 

MowbMaltNifs 

Jekk inti student jew studenta li tixtieq tixtri mowbajl sabiħ, modern u bl-aktar 

teknoloġija avvanzata iżda m’għandekx flus, dan huwa l-ħanut għalik. 

MowbMaltNifs huwa l-uniku ħanut f’Malta esklussivament għall-istudenti fejn 

jinbiegħu l-aktar mowbajls moderni u jitħallsu bin-nifs. 

 

 

Issa se naqralek il-mistoqsijiet tal-ewwel reklam. 
 

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

1. Dan huwa reklam dwar: 

a. it-tpartit ta’ mowbajls antiki ma’ mowbajls ġodda.  

b. ix-xiri ta’ mowbajls ġodda u jitħallsu bin-nifs.  

ċ. kemm jieħdu nifs il-mowbajls.  

 

2. L-isem ta’ dan il-ħanut 

huwa: 

a. Nifsmowbajlalt  

b. Mowbajlsmaltnifs.  

ċ. MowbMaltNifs.  

 

3. Dan huwa ħanut: 

a. għall-istudenti.  

b. għat-tfal.  

ċ. għan-nanniet u z-zijiet.  

 

4. F’dan il-ħanut jinbiegħu: 

a. l-ikreh mowbajls.  

b. l-iġded mowbajls.  

ċ. l-eqdem mowbajls.  

 

5. Jekk m’għandekx flus u 

tixtieq mowbajl ġdid: 

a. din hija l-librerija għalik.  

b. dan huwa l-ħanut għalik.  

ċ. din hija l-iskola għalik.  

Issa se naqralek għat-tieni u l-aħħar darba l-ewwel reklam u l-mistoqsijiet marbuta miegħu. 
 

– Waqfa ta’ 30 sekonda – 
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Issa se jinqara t-tieni reklam u l-mistoqsijiet marbuta miegħu. 
 

– Waqfa ta’ 3 sekondi – 
 

 Il-Qari tat-tieni reklam:                                                                                    (5 marki) 

Froħa 

Ħanut li l-frott u l-ħaxix tiegħu jġennen lil kull min ibigħu. 

 

Fil-ħanut Froħa ssibu varjetà ta’ frott u ħaxix organiku jiġifieri prodotti 

mkabbra f’Malta  u bla trab ta’ pestiċidi. Għalhekk aslu wasla sa dan il-ħanut 

sabiex tixtru frott u ħaxix ħieles minn kull tniġġis. 

 

Miftuħ mit-Tnejn sal-Ħadd mid-disgħa ta’ filgħodu sas-sitta ta’ filgħaxija. 
 

Issa se naqralek il-mistoqsijiet tat-tieni reklam. 
 

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

1. X’jismu l-ħanut ta’ dan 

ir-reklam? 

a. Frottħa  

b. Ħawħa  

ċ. Froħa  

 

2. Xi jbigħ dan il-ħanut? 

a. ibigħ frott u ħaxix.  

b. ibigħ frott biss.  

ċ. ibigħ ħaxix biss.  

 

3. X’tip ta’ prodotti 

jinbiegħu f’dan il-ħanut? 

a. prodotti mkabbra f’Malta.  

b. prodotti mkabbra l-Italja.  

ċ. prodotti mkabbra l-Imdina.  

 

4. Il-prodotti misjuba f’dan 

il-ħanut huma: 

a. origami.  

b. organiċi u mingħajr pestiċidi.  

ċ. mimlijin bil-pestiċidi.  

 

5. Dan il-ħanut jiftaħ 

mit-Tnejn sal-Ħadd: 

a. mid-disgħa sad-disgħa ta’ filgħaxija.  

b. mid-disgħa sal-għaxra ta’ filgħaxija.  

ċ. mid-disgħa ta’ filgħodu sas-sitta ta’ filgħaxija.  

 

Issa se naqralek għat-tieni u l-aħħar darba t-tieni reklam u l-mistoqsijiet marbuta miegħu. 
 

– Waqfa ta’ 30 sekonda – 
 

TMIEM IL-KARTA 
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