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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. 

In-numri mmarkati bi stilla * fihom 2 marki. 

 

  

Il-Ħames Sena Malti – Fehim mis-Smigħ Ħin: 30 Minuta 
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L-Imħatra 
 

A. L-Ewwel Parti 

     Immarka (X) fil-kaxxa t-tajba.           (7 marki) 

 

1. L-imħatra saret bejn    il-kelb, in-nemusa u ż-żrinġ. 

   in-nemusa, is-sultan u l-ġurat. 

   in-nemusa, il-ġurat u ż-żrinġ. 
    

2. L-imħatra kienet biex   jaraw min minnhom jirbaħ lill-prinċipessa. 

   jaraw min minnhom jaqbeż fl-għoli l-aktar. 

   jaraw min minnhom ikanta l-isbaħ. 

    

3. Il-kelb ħareġ bl-idea li jmorru   jagħmlu l-imħatra quddiem is-sultan. 

   jagħmlu l-imħatra fil-foresta. 

   dawra fil-foresta.   

    

4. Minnhom it-tlieta,  il-ġurat kien l-aktar ħafif. 

   iż-żrinġ ma waqafx jitkellem. 

   in-nemusa kienet l-aktar edukata. 

    

5. Is-sultan għamel sinjal biex  tibda l-imħatra. 

   tibda l-ġirja. 

   tispiċċa l-imħatra. 

    

6.* “B’seba’ għajnejn” tfisser  kellu ħafna għajnejn.  

   kien attent ħafna għal li kien qed jiġri. 

   kien jiġri ħafna. 
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B. It-Tieni Parti 

    Immarka (X) fil-kaxxa t-tajba.                 (7 marki) 

 
 

7. In-nemusa tant qabżet fl-għoli  li ħadd ma raha iktar.  

   li rebħet l-imħatra. 

   li ġiet fuq is-sultan.  

    

8. Bil-qabża li qabeż, il-ġurat  ġie eżatt f’ħoġor il-prinċipessa. 

   ġie fuq wiċċ is-sultan. 

   ma deherx iktar. 

    

9. Is-sultan ma ħax gost   b’dak li għamel iż-żrinġ. 

   b’dak li għamlet in-nemusa. 

   b’dak li għamel il-ġurat. 

    

10. Iż-żrinġ rebaħ l-imħatra għax  qabeż iktar mis-sultan.  

   qabeż fuq ħoġor il-prinċipessa. 

   qabeż aktar fl-għoli mill-prinċipessa. 

    

11. B’dan il-mod, iż-żrinġ wera   li kien intelliġenti. 

   li kien edukat. 

   li ma kienx jaf x’qed jagħmel.  

    

12.* “b’ħalqu miftuħ” tfisser  kulħadd baqa’ mingħajr ikel. 

   kulħadd baqa’ mistagħġeb. 

   kulħadd baqa’ jitkellem. 
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Ċ. Fuq l-istorja kollha.               (6 marki) 

      Immarka (X) fil-kaxxa skont jekk hux VERU jew FALZ. 

 

  VERU FALZ 

13. Din hija storja ħrafa.   

14. Il-ġurat kien l-iktar intelliġenti minnhom.   

15. In-nemusa qatgħet qalbha imma baqgħet fil-pajjiż.   

16. Il-ġurat tilef l-imħatra.   

17. L-istorja tgħallimna li jekk nużaw moħħna, nimxu ‘l quddiem.    

18. Kelma oħra minflok intasab hija qagħad bilqiegħda.   

 

 

 

 

 

TMIEM IL-KARTA 


