
 
Kulleġġ Santa Margerita 

Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena 2011 
 

Malti Fehim mis-Smigħ - Karta tal-Għalliem – Is-Sitt Sena – Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena 2011 – Paġna 1 minn 6 

 

 

 

 

Il-Karta tal-Għalliema 

 

Gwida għat-Tmexxija tal-Eżami tal-Fehim mis-Smigħ 

 

Ir-Riżorsi: 

 

1. It-test li jinqara. 

2. Il-karta tal-mistoqsijiet. 

3. Riga u lapes. 

 

Jitqassmu l-karti bil-mistoqsijiet u t-tfal jintalbu jiktbu isimhom, kunjomhom u l-isem 

tal-klassi. 

 

Is-Sitt Sena Malti Fehim mis-Smigħ Ħin: 30 minuta  



 

Malti Fehim mis-Smigħ - Karta tal-Għalliem – Is-Sitt Sena – Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena 2011 – Paġna 2 minn 6 

L-għalliema jgħidu lill-istudenti li: 

 

1.   Il-karta għandha tinżamm wiċċha ’l isfel. 

 Ser tinqralhom l-istorja Programm fuq ir-Radju. 

 Għandhom jisimgħu b’attenzjoni waqt dan l-ewwel qari. 

 Ma jwieġbu xejn u ma jiktbu xejn waqt dan il-qari. 

 

 

 

5 minuti 

2.  Jaqilbu l-karta tal-mistoqsijiet wiċċha ’l fuq.  

 L-għalliema jaqrawlhom għal darba l-mistoqsijiet waqt li t-tfal 

jaqrawhom f’qalbhom imma ma jiktbu xejn. 

 

 

5 minuti 

3.  Jaqilbu l-karta tal-mistoqsijiet wiċċha ’l isfel u jisimgħu t-

tieni qari tas-silta. 

 Ma jwieġbu xejn u ma jiktbu xejn waqt dan it-tieni qari. 

 

 

5 minuti 

4.  Għandhom jerġgħu jaqilbu l-karta wiċċha ’l fuq. 

 Għandhom iwieġbu billi jagħmlu sing taħt it-tweġiba t-tajba. 

 Jimmarkaw waħda biss għal kull mistoqsija. 

 

 

5 minuti 

5.  Ser jinqralhom it-test għat-tielet darba. 

 Jistgħu jkomplu xi mistoqsijiet li ħallew barra waqt dan it-

tielet 

 

 

5 minuti 

6.  Jiċċekkjaw it-tweġibiet, ikomplu dawk li m’għamlux u jkunu 

ċerti li mmarkaw waħda bħala tweġiba. 

 

 

5 minuti 
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Programm fuq ir-Radju 

 

L-Għodwa t-tajba għeżież semmiegħa ta’ Radju Brimba.  Illum, bħalma nagħmlu kull 

nhar ta’ Erbgħa, għandna għalikom programm mimli daqs bajda, fosthom riċetta bnina 

tat-tiġieġ bil-faqqiegħ u z-zalza bajda. 

 

Nibdew billi nintroduċu l-mistiedna li għandna fil-programm tal-lum. Għandna magħna 

lil Dun Lawrenz li ser ikellimna dwar it-talba ferm sabiħa tar-rużarju, minħabba li kif 

tafu, ix-xahar ta’ Ottubru li għadna kemm bdejna huwa xahar ddedikat lil din it-talba. 

 

Wara imbagħad ser niltaqgħu mat-tabiba Mangion.  Illum magħha ser nitkellmu dwar l-

influwenza .  F’dan iż-żmien tas-sena, kif tafu, fil-polikliniċi kollha qed tingħata t-

tilqima kontra l-influwenza.  Ser naraw kemm hi importanti li tingħata, speċjalment lit-

tfal u lill-anzjani. 

 

Waqt li nkunu qed nitkellmu mat-tabiba, ser niftħu wkoll il-linji tat-telefon  

biex intom is-semmiegħa tkunu tistgħu titkellmu dirett magħha u tistaqsuha dwar 

dubji u problemi li jista’ jkollkom.  In-numru tat-telefon huwa 21884884. 

 

Ser ikollna wkoll magħna persuna nieqsa mid-dawl.  Dan huwa ġuvnott ta’ għoxrin sena li 

ser nisimgħuh jirrakkontalna dwar l-inċident ikrah li kellu bil-mutur, li proprju kien il-

kaġun li dan il-ġuvni jispiċċa b’din id-diżabilita’.  Għandu tagħlima importanti li jrid 

iwassal, speċjalment lil dawk kollha, nisa jew irġiel, huma ta’ liema eta’ huma, li ma 

jsuqux kif suppost. 

 

Lejn l-aħħar tal-programm, ngħaddu mbagħad għar-riċetta li semmejtilkom fil-bidu.  

Magħna għal din it-taqsima ser ikollna mistiedna oħra żagħżugħa, Sonja Scerri li hija 

koka studenta fl-aħħar sena tal-kors tagħha, kors li ħa erba’ snin. 

 

Ngħaddu issa biex nisimgħu għanja ferm maħbuba minna l-Maltin, l-Ave Maria u wara 

nagħtu bidu għat-taħdita mal-qassis li għandna magħna llum. 
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Immarka () biex turi r-risposta t-tajba. 

 

1. Il-programm qed isir 

 

a) filgħodu.  

b) f’nofsinhar.  

c) waranofsinhar.  

d) filgħaxija.  

 

2. Huwa programm li jsir 

 

a)  kuljum.  

b)  kull ġimgħa.  

c)  darbtejn f’ġimgħa.  

d)  kull ħmistax.  

 

3. F’ liema xahar qed isir il-programm? 

 

a)  Mejju  

b)  Ottubru  

c)  Diċembru  

d)  Jannar  

 

4. L-ewwel mistieden kien 

 

a)  kok.  

b)  tabib.  

c)  avukat.  

d)  qassis.  

 

5. It-tabiba kienet ser titkellem dwar 

 

a)  l-influwenza.  

b)  l-anzjani.  

c)  it-tqala.  

d)  it-tiġieġ.  
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6. Fil-programm jieħdu sehem 

 

a)  erba’ irġiel.  

b)  tliet nisa.  

c)  tliet reliġjużi.  

d)  żewġ nisa u żewġt irġiel.  

  

7.   Iż-żagħżugħ mistieden kien 

 

a)  għami.  

b)  mutu.  

c)  trux.  

d)  f’siġġu tar-roti.  

 

8.   Ġralu hekk b’inċident 

 

a)  bil-karozza.  

b)  bir-rota.  

c)  bil-mutur.  

d)  fil-baħar.  

 

9. Xtaq iwassal messaġġ dwar 

 

a)  id-droga u ż-żgħażagħ.  

b)  is-sewqan bla rażan.  

c)  in-nies b’diżabilita`.  

d)  il-muturi.  

 

10.  Sonja Scerri kienet 

 

a)  qed tistudja għal tabiba.  

b)  qed tistudja għal koka.  

c)  qed tistudja l-lingwi.  

d)  qed tistudja għal għalliema.  
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11.  Kienet  

 

a)  fl-ewwel sena tal-kors.  

b)  fit-tieni sena tal-kors.  

c)  fit-tielet sena tal-kors.  

d)  fir-raba’ sena tal-kors.  

 

12.  Sonia Scerri kienet ser twassal riċetta  

 

a)  tat-tiġieġ bil-faqqiegħ.  

b)  tat-tiġieġ fil-brodu.  

c)  tat-tiġieġa l-forn.  

d)  tat-tiġieġ bil-bżar aħdar.  

 

13.  Kienu ser jinfetħu l-linji tat-telefon  

 

a)  waqt id-diskors tal-qassis.  

b)  waqt it-tagħrif tat-tabiba.  

c)  waqt l-esperjenza taż-żagħżugħ.  

d)  waqt ir-riċetta.  

 

14.  Bl-għanja tal-Ave Marija  

 

a)  spiċċa l-programm.  

b)  beda l-programm.  

c)  beda r-rużarju.  

d)  bdew it-telfonati.  

 

15.  Nistgħu ngħidu li kien programm  

 

a)  televiżiv.  

b)  varjat.  

c)  mużikali.  

d)  politiku.  

 

 

TMIEM TAL-KARTA 

 


