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Isem: __________________________________________ Klassi: __________ 

 

 

Il-Karta tal-Istudenti 

 

 

 Is-Smigħ 

Il-marki ta’ din it-taqsima 20 marka 

Il-marki tal-istudent/a  

 

 

 

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

Mistoqsijiet 1 – 14 għandhom marka kull waħda. 

Mistoqsijiet 15 – 17 għandhom 2 marki kull waħda. 

 

 

 

Ir-Raba’ Sena Malti Fehim mis-Smigħ  Ħin: 30 minuta  



Malti Fehim mis-Smigħ - Karta tal-Istudent – Ir-Raba’ Sena – Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena 2013 - Paġna 2 of 4 

Agħmel sing taħt it-tweġiba t-tajba. 

  

1.  Franco mar       ġurnata Għawdex. 

         jumejn Għawdex. 

         ġimgħa Għawdex. 

         xahar Għawdex. 

        

2. L-istaġun kien      ix-xitwa. 

         ir-rebbiegħa. 

         is-sajf. 

         il-ħarifa. 

  

3.  Franco kien iħobb      il-passiġġati fil-kampanja. 

         jara l-annimali. 

         jgħum maz-zija. 

         jiekol u jorqod. 

  

4. Iz-zija ħarġet bl-idea li     jimxu mal-ġurnata. 

         jimxu fuq ir-ramel. 

         jimxu ħdejn il-baħar. 

         jimxu bil-lejl. 

  

5.  Ta’ Ċenċ hu post      fil-baxx. 

         fl-għoli. 

         żgħir ħafna. 

         fl-għoli ħafna. 

  

6.  L-ogħla post f’Malta hu     Ta’ Ċenċ. 

         Dingli Cliffs. 

         l-Imdina. 

         l-Belt Valletta. 

  

7. Biex jaraw it-triq kellhom    torċ u lampa. 

         id-dawl tal-qamar u l-kwiekeb. 

         torċ u xemgħa. 

         id-dawl tal-qamar u torċ. 
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8. Xifer l-irdum kien post     tajjeb għall-mixi. 

         komdu għall-mixi. 

         perikoluż għall-mixi. 

         sabiħ għall-mixi. 

        

9. Huma semgħu tarbija     tibki. 

         tidħak. 

         titkellem. 

         twerżaq. 

  

10. Il-ħin tal-ġurnata kien      bi nhar. 

         wara nofsinhar. 

         filgħaxija. 

         bil-lejl. 

  

11. L-għasfur kien      ċkejken. 

         feroċi. 

         kbir. 

         ikkulurit. 

  

12. L-għasfur kien      ċiefa. 

         ċawla. 

         ajkla. 

         seqer. 

  

13. Dan l-għasfur jgħix     f’nofs il-kampanja. 

         ħdejn xi xmara. 

         ħdejn il-baħar. 

         f’xi għalqa. 

  

14. F’kull post li tmur      hemm x’titgħallem. 

         m’hemm xejn x’titgħallem. 

         tara annimali kbar. 

         tara bini u djar biss.   
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Imla l-vojt. 

  

15.  Ma setgħux imorru jimxu mal-ġurnata għax kienet tkun 

______________________. 

16.  Iz-zija avżat lil Franco u lil ħutu biex ma jitbegħdux minn mal-grupp għax malajr 

setgħu __________________ .  

17.  L-għajjat taċ-ċiefa l-familja Borg ħasbuh biki ta’ __________________ . 

  

 

 

 

TMIEM IL-KARTA 

 


