IL-KULLEĠĠ SANTA KLARA
Id-Dipartiment tal-Malti tal-Iskola Sekondarja tal-Bniet Pembroke, tal-Iskola
Sekondarja tal-Bniet Saint Andrews u tal-Iskola Sekondarja tas-Subien
Tas-Sliema.

L-Eżamijiet Annwali għall-Iskejjel Sekondarji 2013

IL-MALTI BĦALA LINGWA BARRANIJA

IL-MARKI

IT-TIENI SENA

Is-Smigħ

Attività 1

5

Attività 2

5

Attività 3

5

IT-TOTAL

15

Kummenti:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Nota:
____________________________
Is-siltiet għas-smigħ huma rrekordjati fuq diska kompatta. F’każ li d-diska kompatta
ma taħdimx, l-għalliema huma ġentilment mitluba jaqraw dan l-iskript.

Il-Malti Bħala Lingwa Barranija: Is-Smigħ
Il-Karta tal-Għalliema
Il-Marki:15-il marka
Il-Ħin: 30 minuta
Paġna 1 minn 6
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IL-KARTA TAL-GĦALLIEMA
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 tinbeda 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 l-għaxar 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
(5 marki)
(Nota għall-għalliema: Importanti li n-numri ta’ kull sentenza jinqraw bil-Malti.)
1. F’din l-istampa hawn ħames persuni.
2. Ir-raġel għandu n-nuċċali tax-xemx.
3. Ir-raġel qed jaqra ktieb żgħir.
4. Ir-raġel liebes pulit.
5. Ir-raġel qed jiekol l-għaġin biz-zalza.
6. Ir-raġel qed jixrob it-te fil-kikkra.
7. Ir-raġel qiegħed bilwieqfa.
8. Ħdejn ir-raġel hemm il-baħar.
9. Quddiem ir-raġel hemm il-karozzi.
10. Wara r-raġel hemm ħafna bini kbir.
– Waqfa ta’ 3 sekondi –

Issa se naqralek l-istruzzjonijiet tal-ewwel attività.
Paġna 2 minn 6
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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-sentenzi tat-tieni attività:
(Nota għall-għalliema: Importanti li n-numri ta’ kull sentenza jinqraw bil-Malti.)
1.
2.
3.
4.
5.

Jien u oħti noħorġu l-kelba tagħna erba’ darbiet kuljum.
Jisimni Karla. Xogħli tabiba.
Missieri għandu karozza sportiva u sabiħa.
Id-dar tagħna hija kbira ħafna. Fiha ġnien kbir li spiss noqogħdu nilagħbu fih.
Wieħed mill-passatempi tiegħi huwa li npinġi.

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 tliet stampi żejda.
– Waqfa ta’ 3 sekondi –

Issa se naqralek għat-tieni u l-aħħar darba s-sentenzi tat-tieni attività.
Paġna 3 minn 6
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Se ngħaddi issa għat-tielet u l-aħħar attività.
Għandek ftit ħin biex tara u taqra t-tielet attività.
– Waqfa ta’ 30 sekonda –
Issa se tinqara s-silta meħuda mill-programm Tikka Tikka. Waqt il-qari tista’ taħdem
l-eżerċizzji.
– Waqfa ta’ 3 sekondi –
Il-Qari tas-silta meħuda mill-programm Tikka Tikka, dwar il-Ħobż Malti:
http://www.youtube.com/watch?v=dUwBlMmeSUU
Hawn min jgħid li l-ħobż Malti huwa l-aqwa ħobż tad-dinja. Fil-verità biex tagħmel
ħobża Maltija ma trid xejn.
Ilma, dqiq, melħ u ħmira.
Allura x’għandu speċjali? X’jagħmlu daqshekk tajjeb? X’jagħmlu jqarmeċ minn barra
u artab minn ġewwa?
Il-ħobż tal-Malti jiġi tajjeb għax tħallih erba’ sigħat jisrieħ u tqallbu kull kwarta,
imbagħad minn hemmhekk iddaħħlu fil-forn tal-ġebla.
Jingħad li l-ewwel nies li qatt użaw il-ħmira mal-ħobż, kienu l-Eġizzjani. Bdew blużu ta’ ħmira selvaġġa li iżda kienet tagħti riżultati differenti kull darba. Imma ta’ dan
sabu tarf ukoll. Huma u jagħmlu l-ħobż kienu jerfgħu ftit għaġina fil-ġenb li tkun
iffermentat kif suppost. Imbagħad jibqgħu jużaw dik l-għaġina u jħalltuha malkumplament.
Imma l-ħobż iħaxxen?
Il-ħobż iħaxxen iżjed minn karboidrati oħra bħall-patata. Fl-istess ħin iżda, il-ħobż
Malti m’għandu l-ebda żjut jew xaħam miżjud. L-unika problema hi, li kif tibda
tiekol ma tkunx trid tieqaf.
Kull ġimgħa f’Malta jinħadmu mas-700,000 ħobża. Mitt elf kuljum. Trid tqis li għallkuntrarju ta’ ħafna prodotti oħra l-prezz tal-ħobż Malti baqa’ fiss. Vera li ċkien xi ftit,
imma b’dsatax-il ċenteżmu x’tixtri? U għandek il-kumdità tal-vann wara l-bieb u jekk
ma tinzertahx, pass trid biex tmur għandu stess. B’kollox hawn 175 forn f’Malta u
Għawdex. Kważi tlitt ifran għal kull raħal. F’Ħal Qormi biss, ilaħħqu mal-45 furnar
tant li Ħal Qormi kien sar magħruf bħala Casal Fornoro fi żmien il-Kavallieri.

Issa se naqralek il-mistoqsijiet tat-tielet attività.
Isma’ sewwa t-tagħrif li ġej meħud mill-programm Tikka Tikka.
Paġna 4 minn 6
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Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel sinjal () fil-kaxxa t-tajba.
a. il-ħobż tal-Malti.
1.

b. il-familja tiegħi.
Dan id-dokumentarju

huwa dwar
ċ. il-festi Maltin.
– Waqfa ta’ 3 sekondi –
a. ilma, melħ u bżar.

2.

L-ingredjenti
prinċipali biex tagħmel il-ħobż tal-Malti
huma

b. għaġin, ross u dqiq.
ċ. ilma, dqiq, melħ u ħmira.

– Waqfa ta’ 3 sekondi –
a. siegħa jistrieħ.
3.

Il-ħobż tal-Malti jiġi tajjeb

għax

b. sagħtejn jistrieħ.

jagħmel
ċ. erba’ sigħat jistrieħ.
– Waqfa ta’ 3 sekondi –
Huwa importanti li l-ħobż tal-Malti tqallbu
a. għaxar minuti.
4.

b. nofs siegħa.
ċ. kwarta.

kull

– Waqfa ta’ 3 sekondi –
Jingħad li l-ewwel nies li qatt użaw il-ħmira
5.

a. ċ-Ċiniżi.
b. l-Kavallieri.

mal-ħobż kienu

ċ. l-Eġizzjani.
– Waqfa ta’ 3 sekondi –
a. żjut jew xaħam miżjud.

6.

b. tadam u żebbuġ.

Il-ħobż tal-Malti ma fihx

ċ. dqiq u ħmira.
– Waqfa ta’ 3 sekondi –
7.

L-unika problema li għandu l-ħobż tal-Malti

Paġna 5 minn 6

a. jaqtagħlek l-aptit.
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b. tixba’.
hi, li kif tibda
ċ. ma tkunx trid tieqaf.
– Waqfa ta’ 3 sekondi –
a. mal-100 ħobża.
8.

b. mal-100,000 ħobża.
Kuljum f’Malta tinħadem

ċ. mal-1000 ħobża.
– Waqfa ta’ 3 sekondi –
a. 150 forn.

9.

b. 125 forn.
F’Malta u Għawdex hawn

ċ. 175 forn.

– Waqfa ta’ 3 sekondi –
F’dan ir-raħal hemm 45 furnar
a. Raħal Ġdid.
b. Tas-Sliema.

10.

ċ. Ħal Qormi.
Issa se naqralek għat-tieni u l-aħħar darba s-silta u l-mistoqsijiet tat-tieni attività.
– Waqfa ta’ 30 sekonda għal min għadu jikteb –
Issa għandek żewġ minuti biex tiċċekkja l-eżerċizzji kollha.
Grazzi. L-eżami tas-smigħ spiċċa.
Saħħa!

Paġna 6 minn 6
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