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                 KULLEĠĠ SAN NIKOLA  
EŻAMIJIET TA’ NOFS IS-SENA 

Frar 2013 

IR-RABA’ SENA                     IL-MALTI                 IL-ĦIN: 30 minuta 

(Il-Fehim mis-Smigħ) 

 

 

Il-Karta tal-Istudent 

 

 

 

 

 

 

L-Isem: ______________________________    Il-Klassi: __________     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taqlibx din il-paġna qabel ma jgħidulek l-għalliema. 

  Totali Marki  



 

Il-Malti – il-Fehim mis-Smigħ – il-Karta tal-Istudent - Il-Ħames Sena - Frar 2013                                  Paġna 2 minn 4 

 

 

Agħżel it-tweġiba t-tajba. 

 

1. Omm Ġaħan xtrat il-qroqqa   ommha. 

 mingħand  oħtha. 

   il-ġara. 

   iz-zija. 

 

2. Ġaħan poġġa l-bajd ġo  kannestru. 

   bejta. 

   toqba. 

   qoffa. 

 

3. Il-qroqqa u l-bajd żammewhom  fl-għalqa. 

    fil-bitħa. 

    fl-għorfa. 

    fil-kantina. 

 

4. Ġaħan  fetaħ it-twieqi 

għall-arja. 

   għalaq it-twieqi    

għad-dlam. 

    sadd il-ventilaturi. 

    sakkar il-bieb. 

 

5. Matul il-lejl, il-qroqqa  qagħdet fuq il-bajd. 

    bdiet tqaqi. 

    marret ħdejn Ġaħan. 

    ħarbet. 

 

6. Ġaħan ħolom illi l-bajd  kiber. 

    inqasam. 

    sar taz-zokkor. 

    sar taċ-ċikkulata. 
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7. X’ħin sebaħ Ġaħan sema’  lil ommu tgħajjatlu. 

    lis-sriedak jiddnu. 

    lill-għasafar isaffru. 

    lill-klieb jinbħu. 

 

8. X’ħin qam Ġaħan ħaseb li l-qroqqa  ħasset il-bard. 

    kellha l-għatx. 

    ħasset is-sħana. 

    kellha l-ġuħ. 

 

9. Omm Ġaħan wissietu biex  ma jkissirx il-bajd. 

   ma jgerrixx lill-

qroqqa. 

   ma jikolx il-bajd. 

   ma jħallix il-bajd 

jiksaħ. 

 

10. Lill-qroqqa Ġaħan qalilha biex  tiekol. 

   tixrob. 

   ma tiċċaqlaqx. 

   issaħħan iktar. 

 

11. Ġaħan ħaseb illi l-bajd kien  se jinkiser. 

   se jiksaħ. 

   se jitgerbeb. 

   se jiqdiem. 

 

12. Ġaħan ħaseb li  qed ifaqqsu l-flieles. 

   qed ikisser il-bajd. 

   l-bajd naqsu. 

   l-bajd żdiedu. 

 (12 il-marka) 
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Aqra s-sentenza u mmarka Veru jew Falz. 

 

  Veru Falz 

13 Ġaħan ħolom li l-flieles kienu taċ-ċikkulata.   

14 Omm Ġaħan xtrat ħames bajdiet.   

15 Ġaħan kisser il-bajd.   

16 Fil-ħolma ta’ Ġaħan il-flieles kibru ħafna.   

17 Ġaħan poġġa fuq il-bajd biex jaħbihom.   

18 Barra l-bajd, fil-kannestru kien hemm ukoll it-

tiben. 

  

19 Lill-qroqqa, Ġaħan xegħlilha d-dawl.   

20 Ġaħan ġab il-kannestru mingħand tal-ħaxix.   

 

 (8 x 1 marka = 8 marki) 

 

 

 

 

 

 

 

TMIEM IL-KARTA 
 

 


