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Il-Ħames Sena Malti Fehim mis-Smigħ Ħin: 30 minuta 

 

Isem: ____________________________________  Klassi: ____________ 
 

 

 

 

Fehim mis-Smigħ Il-Marki 

Il-marki għat-taqsima 20 marka 

Il-marki tal-istudent/a  

 

Kull tweġiba tajba tingħata marka. 
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Taħriġ A. Immarka l-kaxxa t-tajba. 
 

1. Il-familja Saracino jgħixu  waħedhom. 
 maż-żewġt itfal tagħhom. 
 flimkien mat-tifel tagħhom. 
 ġewwa dar tal-anzjani. 

    
2. Il-ħalliel daħal fil-villa  biex jara lill-barunessa. 

 biex jisraq il-ġojjelli u l-fided. 
 biex jitma’ lill-annimali. 
 biex jieħu l-kaxex u l-armadji. 

    
3. Sika u Kikku huma  klieb. 

 qtates. 
 għasafar. 
 t-tfal tal-baruni. 

    
4. Sika u Kikku ma nebħux għax 

beżgħu 
 mill-ħalliel. 
 li setgħu jqajmu lis-sinjura. 
 li jirrabja magħhom il-baruni. 
 li jinduna bihom il-ħalliel u 

jirnexxilu jaħrab mill-ewwel. 
    
5. Vetrini u armadji huma  ġirien tal-familja Saracino. 

 ikel tal-klieb. 
 għamara. 
 ġojjelli. 

    
6. Il-pulizija qabdu lill-ħalliel  wara li ħatfuh Kikku u Sika. 

 wara li saret investigazzjoni. 
 għax daħlu għalih ġewwa l-villa. 
 għax ċemplilhom l-baruni Saracino. 
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7. Il-ħalliel ħarab mill-villa billi   kellu ċ-ċavetta tal-bieb ta’ barra. 
 sab il-bieb ta’ barra miftuħ. 
 fil-villa ma kien joqgħod ħadd. 
 qabeż iċ-ċint tal-ġnien b’sellum. 

    
8. Il-pulizija ħadu lill-ħalliel  lura d-dar tiegħu. 

 magħhom l-għassa. 
 jiekol ikla laħam. 
 jagħmel karta tal-identità ġdida. 

    
9. Sika u Kikku kienu kburin  bil-villa li kienu joqogħdu fiha. 

 bil-kuraġġ li wrew il-barunijiet. 
 bis-serqa li kienu għamlu. 
 b’dak li kienu għamlu biex ħarbtu s-

serqa. 
 
 
Taħriġ B: Immarka l-kaxxa t-tajba skont jekk hux VERU jew FALZ. 
 
 VERU FALZ 

1. Kikku kien dak li nduna l-ewwel li kien daħal ħalliel ġewwa 
l-villa. 

  

2. Kikku u Sika beżgħu ħafna mill-ħalliel.   

3. Kieku ma laħqux waslu l-pulizija, il-ħalliel kien jispiċċa 
ħażin. 

  

4. Il-ħalliel kien għamel aktar minn serqa waħda fir-raħal.   

5. Il-baruni u l-barunessa baqgħu mistagħġbin b’dak li kienu 
għamlu l-klieb. 

  

6. Din is-silta hija fuq żewġt iklieb kuraġġużi.   
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Taħriġ Ċ: Agħżel it-tifsira t-tajba skont is-sens tas-silta billi taqta’ sinjal taħtha.  

1. Villa mdawra bi ġnien mill-isbaħ li trid seba’ għajnejn biex taraha sewwa. 

Trid seba’ għajnejn biex taraha sewwa ifisser li: 
a. Il-villa kienet nadifa ħafna. 
b. Il-villa kienet sabiħa ħafna. 
ċ. Il-villa kienet ilha mibnija seba’ snin. 
 
2. Sika kellha nagħsha ħafif. 
Nagħsha ħafif tfisser li: 
a. Sika ma kinitx tiekol matul il-lejl. 
b. Sika kienet kelba żgħira. 
ċ. Sika ma kinitx torqod fil-fond. 
 
3. “Ma kinux klieb”, gerger bejn snienu l-ħalliel. 
Gerger bejn snienu tfisser li: 
a. gerger u gidem ilsienu. 
b. gerger b’leħen baxx. 
ċ. gerger b’leħen għoli. 

 
Taħriġ D: Imla l-vojt b’kelma waħda skont is-sens tas-silta.  
 
1. Il-Pulizija qabdu lill-ħalliel fil-fatt u b’hekk setgħu___________________ . 

2. Il-baruni u l-barunessa Saracino, kienu ferm sorpriżi b’dak li kien ġara għax Siku u 
Kikku wrew ħafna ___________________ .  

 

TMIEM IL-KARTA 

 
 


