ROTTA 1

__________________________________________________________________________
Id-Disa’ Sena
Il-Fehim mis-Smigħ
Ħin: 15-il minuta
__________________________________________________________________________
Il-Karta tal-Għalliema
Gwida għat-Tmexxija tal-Eżami tal-Fehim mis-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 lillistudenti: “ 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 listudenti jingħataw ftit ħin biex jaħdmu qabel ma jibda t-tieni qari tal-ewwel silta. Wara jgħidu lillistudenti: “ Issa se naqralkom għat-tieni u l-aħħar darba s-silta flimkien mal-istruzzjonijiet u leżerċizzji. Tistgħu tkomplu taħdmu waqt dan il-qari.”
5. Kif l-għalliema jtemmu t-tieni qari 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 listudenti 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. ‘’
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 għandhom jaraw li l-karti kollha tal-eżami tas-smigħ jinġabru u l-istudenti jkomplu bleżami tal-qari u l-kitba.

Il-Malti - Il-Fehim mis-Smigħ - Karta tal-Għalliema – Id-Disa’ Sena - Rotta 1-Frar 2018
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L-Ewwel Silta: Demarjay Smith
Demarjay Smith tifel Ġamajkan ta’ għaxar snin, qal li beda jittrenja ftit xhur ilu minħabba li beda jara lil
sħabu jiġu bullied. Beda jibża’ li se jiġri l-istess lilu u ried ikun ippreparat biex ma jgħaddix minn dik issitwazzjoni. Żied jgħid li ried ukoll ikun jista’ jgħin lil sħabu li kienu diġà qed jiġu bullied, l-ewwel billi
jipproteġihom iżda wara billi jgħinhom biex ikunu jistgħu jiddefendu lilhom infushom.
Demarjay beda jimmotiva lil sħabu biex jagħmlu aktar eżerċizzju ħalli jsaħħu ġisimhom biex il-bullies ma
jibqgħux iħossuhom superjuri għalihom. Huwa beda jlaqqa’ lil sħabu u jgħidilhom x’eżerċizzju l-aħjar
jagħmlu, u jispjegalhom liema muskoli qed iħaddmu meta jagħmlu dawk l-eżerċizzji. Dan minbarra l-fatt li
jekk xi ħadd minnhom ikun qed jagħmel xi ħaġa ħażina jgħallimhom kif suppost jittrenjaw biex jieħdu laħjar benefiċċju mill-eżerċizzju.
Demarjay jagħmel mad-90 push up kuljum, u jħeġġeġ lil sħabu kollha jagħmlu l-istess. Huwa qal li leżerċizzji favoriti tiegħu huma l-push ups, u dips, kif ukoll il-ġiri. Demarjay jittama li la jikber isir personal
trainer professjonali, kif ukoll plejer tal-Basketball.

(Addattament mis-sit elettroniku http://www.tvm.com.mt/mt/news/l-izghar-personal-trainer-juza-lezercizzju-fiziku-biex-jiggieled-l-bullying/)

Taħriġ A. Wieġeb skont dak li smajt fis-silta.

(5 marki)

1. It-tifel li jissemma fis-silta għandu:
disa’ snin



għaxar snin



mill-Ġamajka



tmien snin



2. Demarjay Smith huwa:
mill-Perù



mir-Rumanija



3. Demarjay Smith beda jittrenja biex ikun jista’ jgħin lil _____________ li kienu bullied.
4. Wieħed mit-tliet eżerċizzji fiżiċi li jagħmel Demarjay huwa ________________________
5. Ix-xewqat ta’ Demarjay huma li la jikber isir personal trainer professjonali u___________________ talBasketball.
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It-Tieni Silta: Mastru Gerfex u l-Karnival

Kif jgħidu, il-Karnival huwa żmien ta’ bluha u fil-karnival li għadda, Mastru Gerfex ma naqasx li jitbellah
waħda kif jaf hu. Din is-sena ġietu f’rasu li jilbes ta’ Tork. Imma dan ried jagħmlu bil-moħbi ta’ Martu biex
jagħtiha sorpriża. Għalhekk kera kostum ta’ Tork imma ma ħadux id-dar. Ftiehem mal-ħabib tiegħu u ħa
l-kostum għandu. Mastru Gerfex qallu biex ma jgħid xejn ma’ ħadd għax ried iżomm il-biċċa sigrieta.
Nhar Ħadd il-karnival, Mastru Gerfex mar għand sieħbu biex jilbes il-kostum. Waqt li sieħbu qagħad jaqra
l-gazzetta u jixtrob il-kafe`, Mastru Gerfex qagħad jinżebagħ quddiem il-mera tal-kamra tal-banju u jilbes ilkostum.
(silta addattata minn kif jaħsibhom Mastru Gerfex ta’ Carmel G. Cauchi)

Taħriġ B: Immarka  ħdejn VERU jew FALZ skont dak li smajt fis-silta.

(5 marki)

VERU

1

Il-karnival huwa żmien ta’ bluha.

2

Mastru Gerfex ried jilbes ta’ Tork.

3

Il-mara ta’ Mastru Gerfex kienet taf li ser jilbes ta’ Tork

4

Mastru Gerfex mar jilbes għand sieħbu

5

Mastru Gerfex qagħad jinżebagħ quddiem il-mera tal-kamra tas-sodda u
jilbes il-kostum.
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FALZ

