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KULLEĠĠ SAN NIKOLA 
L-EŻAMIJIET TA’ NOFS IS-SENA 

Frar 2016 
 

  

Ir-Raba’ Sena              IL-MALTI             Il-Ħin: 30 minuta 

(Il-Fehim mis-Smigħ) 

 

 

Il-Karta tal-Istudent 

 

L-isem u l-kunjom: ___________________________     Il-klassi: ________ 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Fehim mis-Smigħ 

 

 

Il-marki 

 

 

Il-marki għat-taqsima 

 

 

20 marka 

 

  Il-marki tal-istudent/a 

 

 

 

 

 

Kull tweġiba tajba tingħata marka 

 

Taħriġ A 

Immarka  t-tweġiba t-tajba billi tagħmel () fil-kaxxa.                                     (10 marki) 

 

1.   L-għasfur kien twieled f’bejta, fuq il-bejt ta’ dar 

a) antika.  

b) kbira.  

ċ) żgħira.  

d) mitluqa.  
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2.  L-għasfur xtaq 

a)  jibqa’ ħdejn ommu.  

b)  jisma’ minn ommu.  

ċ)  itir u jmur dawra mal-belt.   

d)  jiekol xi ħaġa mhux tas-soltu.  

 

3. Omm l-għasfur  

a)  xtaqet ħafna tarah itir mal-belt.  

b)  riedet li l-għasfur iħalli l-bejta.  

ċ) ma riditx tgħallmu kif itir.  

d)  qaltlu li kien għadu żgħir biex iħalli l-bejta.  

 

4.  Meta l-għasfur beda jtir huwa mar 

a)  fl-għelieqi qalb il-fjuri.   

b)  fuq il-bjut tad-djar u f'xi bitħa.  

ċ)  ħdejn il-baħar.   

d)  ħdejn għasafar oħra.   

 

5. Din l-istorja ġrat  

a)  fir-rebbiegħa.  

b) fis-sajf.  

ċ) fil-ħarifa.  

d) fix-xitwa.  

 

6.  L-għasfur sab barmil bl-ilma  

a)  ħdejn il-bir ta’ dar.  

b)  ħdejn il-bieb ta’ waħda mid-djar.  

ċ)  fuq il-bejt ta’ waħda mid-djar.  

d)  quddiem l-iskola.  

 

7.  Meta l-għasfur sab ruħu maqful fil-gaġġa, hu xtaq 

a)  li jibqa’ hemm għal dejjem.  

b)  li jsir ħabib mat-tifel.  

ċ)  li kien għadu m’ommu u ma’ ħutu.  

d)  li jkollu gaġġa ikbar u isbaħ.  
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8. Meta kiber, l-għasfur beda jfittex 

a)  bejta fuq bejt ta’ dar kbira.  

b)  għasafar oħra bħalu.  

ċ)  ikel u xorb.  

d) sieħba.  

 

9. L-espressjoni għamel ta’ rasu tfisser li: 

a)  obda mill-ewwel.  

b)  kellu rasu tuġgħu ħafna.  

ċ)  għamel dak li ried hu.  

d)  għamel faxxa ma’ rasu.  

 

10. L-għasfur kien mejjet bil-għatx. Mejjet bil-għatx tfisser li: 

a)  kien għajjien ħafna.  

b)  kellu ħafna għatx.   

ċ)  miet f’daqqa waħda.  

d)  kellu ħafna ġuħ.  

 

Taħriġ B  

Aqra s-sentenzi u mmarka () taħt VERU jew FALZ.           (5 marki) 

 

  VERU FALZ 

1. L-għasfur kien joqgħod fi triq sabiħa.   

2. Meta l-għasfur għeja, waqaf jistrieħ fuq bank fil-ġnien.   

3. L-għasfur xorob ħafna mill-ilma tal-barmil.   

4. It-tifel poġġa lill-għasfur ġo gaġġa.   

5. Meta l-għasfur kiber, ommu marret band’oħra.   
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Taħriġ Ċ 

Imla l-vojt b’kelma waħda skont is-sens tas-silta.                   (5 marki)  

 

1. L-għasfur kien qiegħed fuq ix-_____________ tal-barmil jipprova jilħaq l-ilma               

    b’munqaru.  

 

2. It- _____________ kien jieħu ħsieb sew lill-għasfur imma l-għasfur ma kienx 

    _____________ .  

 

3. L-għasfur u l-għasfura kellhom il-_____________u wieħed minnhom kien tassew                                   

    _____________ . 

 

 

 

 

- Tmiem il-Karta - 
 


