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

Frar 2018 
  

Ir-Raba’ Sena                                  IL-MALTI                           Il-Ħin: 30 minuta 
(Il-Fehim mis-Smigħ) 

 

 

Il-Karta tal-Għalliema 
Gwida għat-Tmexxija tal-Eżami tal-Fehim mis-Smigħ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Qassam il-karti bil-mistoqsijiet u itlob lit-tfal jiktbu isimhom, 
kunjomhom u l-klassi. 

2. Wara, aqra l-iskript kollu bil-mod u b’leħen ċar kemm tista’.  
3. L-iskript aqrah darbtejn, kwarta kull darba.  
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Tfal, tistgħu tibdew taqraw il-mistoqsijiet f’qalbkom. Għandkom 5 minuti. 

Tiktbu xejn. 

(Wara 5 minuti) 

Issa se naqralkom silta qasira “Il-Ħanfusa” . Isimgħu sew għax wara tridu 

twieġbu l-mistoqsijiet. Is-silta u l-mistoqsijiet se jinqraw darba, nagħtikom 

iċ-ċans twieġbu, u wara nerġa’ naqralkom is-silta u l-mistoqsijiet għat-tieni 

darba.  

Waqt li qed naqra s-silta tistgħu tibdew twieġbu l-mistoqsijiet. Fl-istess ħin, 

iżda, ibqgħu attenti għal dak li qegħdin tisimgħu. 

 

Is-silta se tinqara issa.  
  
Il-kelma ħanfusa ħafna drabi nużawha kif ġie ġie, u għalhekk bosta nies 

bilkemm jafu xi jridu jgħidu biha.  Ejjew naraw flimkien x’inhi l-ħanfusa.   

Meta nsemmu din il-kelma, għandha tiġi f’moħħna l-istampa ta’ insett iswed 

li jkollu dahru iebes, bi ġwienaħ li huma iżjed rotob.  Dawn ikunu mgħottijin bi 

ġwienaħ oħrajn iktar iebsin li ma jintużawx għat-titjir, iżda bħala 

protezzjoni.   

Din il-ħanfusa narawha għaddejja mgħaġġla fuq il-ħamrija jew qalb il-ħaxix.  

Xi drabi tgħaddi ttir mgħaġġla wkoll, taħbat ʼl hemm u ʼl hawn għax tkun qed 

ittir bl-addoċċ.  Meta tinżel fl-art, tersaq lejn xi ħmieġ li jħallu l-mogħoż, 

baqar u annimali oħrajn u trembel bċejjeċ minnu f’għamla ta’ boċċa kbira.  

Din tibda tgerbibha lejn il ħamrija ta’ maġenb il-wied. 
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L-aktar ħaġa stramba hi li din il-ħanfusa, waqt dan ix-xogħol kollu, tibda 

timxi lura u timbotta bis-saqajn ta’ wara.  Fl-istess ħin iżżomm sewwa        

bis-saqajn ta’ quddiem mal-art, biex ma tiżloqx.  Din il-ħanfusa tidfen din     

il-boċċa ħmieġ tal-annimali ġol-ħamrija u tibda tbid ġo fiha.  Hekk, iż-żgħar 

tagħha jkunu jistgħu jieklu waqt li jkunu għall-kenn taħt l-art. 

M’hemmx għalfejn ngħidu, għalkemm ħafna nies jibdew jgħidu li jitqażżu 

jisimgħu u jitkellmu dwar ix-xogħol tal-ħanfusa, ta’ min jiftakar li fin-natura 

xi ħadd irid jagħmel dan ix-xogħol.  Minbarra li dan ix-xogħol isir malajr, 

dawn il-ħanfus iqallbu u jdemmlu l-ħamrija u b’hekk ġid biss jagħmlu 

madwarhom.  Xi drabi naraw aktar minn ħanfusa waħda jissieltu għall-istess 

biċċa ta’ art, għax anke fosthom hemm min hu għażżien u jrid isib kollox lest! 

  Addattata minn kitba ta’ Guido Lanfranco 

*** 
Issa li smajtu din is-silta, se naqralkom il-mistoqsijiet. Waqt li qed naqralkom 
il-mistoqsijiet tistgħu tkomplu taħdmu t-tweġibiet.  
Mela, issa se naqralek Taħriġ A. 
Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel is-sinjal fil-kaxxa t-tajba.  
In-numru wieħed:   Il-ħanfusa hija  
a) annimal kbir.  
b) insett b’dahar iebes.  
ċ) annimal ta’ taħt il-baħar.  
d) għasfur.  
  
In-numru tnejn:   Il-ġwienaħ li ma jintużawx iservu bħala 
a) tiżjin.  
b) bejta għaż-żgħar.  
ċ) protezzjoni.  
d) piż.  
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In-numru tlieta:  Meta tinżel fl-art, il-ħanfusa tersaq lejn xi 
a) fjuri kkuluriti.  
b) nies twal.  
ċ) għadira ilma.  
d) ħmieġ tal-annimali.  
 
In-numru erbgħa:  L-iktar ħaġa stramba li tagħmel il-ħanfusa hija li 
a) timxi lura u timbotta bis-saqajn ta’ wara.   
b) ttir bil-boċċa fuq daharha.  
ċ) timxi b’għajnejha magħluqin.   
d) tiġri fuq ponot subgħajha.   
 

In-numru ħamsa:   Il-ħanfusa żżomm sew bis-saqajn ta’ quddiem biex  
a) tistrieħ.  
b) ma tiżloqx.  
ċ) tara aħjar.  
d) tasal l-ewwel.  
 
 

In-numru sitta:   Il-ħanfusa tidfen il-boċċa tal-ħmieġ fil-ħamrija biex 
a) ma tarahiex iktar.  
b) tikolha wara.  
ċ) ħadd ma jeħodhielha.  
d) tibda tbid ġo fiha.    
In-numru sebgħa:   Meta jitkellmu dwar il-ħanfusa, ħafna nies 
a) jitqażżu.  
b) jinfaqgħu jidħku.  
ċ) jibku.  
d) jirrabjaw.  
  
In-numru tmienja:  Il-ħanfusa tagħmel xogħolha 
a) bil-lajma.  
b) malajr.  
ċ) wara ġimgħa.  
d) f’xahar.  
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In-numru disgħa:  L-espressjoni kif ġie ġie tfisser: 
a) kif suppost.  
b) min wasal l-ewwel.  
ċ) bl-addoċċ.  
d) bil-mod.  
 
In-numru għaxra:    Xi drabi naraw iktar minn ħanfusa waħda jissieltu.  
Il-kelma jissieltu tfisser: 
a) jinħabbu.  
b) jiġġieldu.   
ċ) jitkellmu minn taħt l-ilsien.  
d) jieklu.  
 
 

Issa se ngħaddu għal Taħriġ B.  
Aqra s-sentenzi u mmarka (✓) taħt VERU jew FALZ. 
 
In-numru wieħed: Il-ħanfusa hija insett. Veru jew falz?     
In-numru tnejn: Il-ħanfusa narawha għaddejja fuq l-ilma qiegħed. Veru jew 
Falz?  
In-numru tlieta: Il-ħanfusa trembel il-ħmieġ f’għamla ta’ kaxxa. Veru jew 
Falz?  
In-numru erbgħa: Il-ħanfusa tidfen il-boċċa tal-ħmieġ fil-ħamrija. Veru jew 
Falz? 
In-numru ħamsa: Il-ħanfus jagħmlu ħafna ġid. Veru jew Falz?   
 

Issa se ngħaddu għall-aħħar taħriġ, it-Taħriġ Ċ.   
Imla l-vojt b’kelma waħda skont is-sens tas-silta. 
 

1. Il-ħanfusa tgerbeb il-___________ tal-ħmieġ lejn il-ħamrija ta’ maġenb    
 il-wied. 

 

2.  Minkejja li xi nies jiddejqu jisimgħu dwar il-ħanfusa, għandna niftakru li 
fin-___________ xi ħadd irid jagħmel dan ____________. 

 

3.  Fost il-ħanfus insibu wkoll xi wħud minnhom li huma ____________ u 
jridu jsibu kollox ____________.   



Kulleġġ San Nikola – Malti- Il-Fehim mis-Smigħ - Karta tal-Għalliema – Ir-Raba’ Sena - Frar 2018                       Paġna 6 minn 6 
 

Issa se nerġa’ naqralkom is-silta u wara l-mistoqsijiet. Tistgħu tiċċekkjaw 
it-tweġibiet tagħkom u timlew fejn ħallejtu vojt.  
 

* * * 
 
Wara li taqra s-silta u l-mistoqsijiet għat-tieni darba, agħti ftit minuti lit-tfal 
biex tara li jkunu lesti. Fl-aħħar tista’ tgħid: 
 
Grazzi! L-eżami tas-smigħ spiċċa.  


