
 
Kulleġġ Santa Margerita 

Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena 2016 

Malti Fehim mis-Smigħ – Il-Ħames Sena – Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena 2016 – Paġna 1 minn 8 

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

 

 
 
 

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. Aqra l-iskript 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 tinqaralkom is-silta Serqa minn Villa. Isimgħu sew għax wara tridu twieġbu l-
mistoqsijiet. Is-silta u l-mistoqsijiet se naqrahomlkom 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. 
 
Se nibda. 
 

Serqa minn Villa 
L-Ewwel Parti 
 
Il-baruni u l-barunessa Saracino jgħixu ġo villa mdawra bi ġnien mill-isbaħ li trid seba’ 
għajnejn biex taraha sewwa. Il-baruni u martu jgħixu maż-żewġt itfal tagħhom. 
Għalkemm il-familja Saracino huma nies pjuttost għonja, m’għandhomx imneħirhom 
imxammar. 
 
F’lejl xitwi, ħalliel, irnexxielu jidħol ġol-villa. Daħal bl-intenzjoni li jisraq il-ġojjelli 
prezzjużi u l-fided li kien hemm fil-kamra tal-pranzu. 
 
L-ewwel li ma ntebħet kienet Sika li kellha nagħsha ħafif. Kikku stenbaħ ukoll. Minnufih  
ħarsu lejn xulxin imħassba filwaqt li bdew jippruvaw jifhmu x’setgħu kienu dawk il 
ħsejjes li bdew ġejjin mis-sular ta’ taħthom. 
 
“Għandna n-nies”, qalu. 
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“Jaqblilna ma ninbħux”, qaltlu Sika.  “Iva”, qabel magħha Kikku, “għax inkella nqajmu 
lix-Xi.......eh, lill-barunessa u naħsduha u tista’ tmut b’attakk f’qalbha.” 
 
Inkiss inkiss marru f’tarf it-taraġ. Fid-dlam lemħu raġel liebes ħwejjeġ skuri, bi xkora 
f’idejh, jiftaħ armadji, kaxex, vetrini u jieħu li jsib jgħodd għalih. 
 
Sika u Kikku ħarsu lejn xulxin.  
 
“Għalina!” 

U niżlu b’ħeffa kbira biex jaħtfuh. Iżda r-raġel laħaq intebaħ bihom u telaq jiġri 
b’saqajh ma’ dahru. Tela’ s-sellum li kellu jistrieħ maċ-ċint tal-ġnien u qabeż ‘il barra. 
Sika u Kikku telqu jiġru għal warajh. 
 
Ma damux ma qabduh. Sika ħatfitu minn saqajh u Kikku mill-ġlekk. B’xorti tajba minn 
hemm kienu għaddejjin żewġ pulizija li kienu qed jagħmlu r-ronda ta’ bil-lejl. Mal-
ewwel intebħu li ż-żewġt iklieb kienu qabdu xi ħalliel. Inzerta li r-raġel kien ħalliel 
magħruf, imma l-Pulizija qatt ma kellhom provi f’idejhom. Issa, bl-għajnuna ta’ Kikku 
u Sika, qabdu fil-fatt lill-ħalliel li kien ilu jħarbat u jżarma ħafna djar fir-raħal u fl-
inħawi. 
 
“Prosit għalik, galantom. Imxi magħna sal-għassa ħa nitkellmu daqsxejn.” 
 
“Ma kinux klieb”, gerger bejn snienu l-ħalliel. 
 
“Irringrazzja  ’l Alla li ġejna aħna fil-pront”, qallu wieħed mill-Pulizija, “għax kieku 
pulpetta kienu jagħmluk u lanqas mill-karta tal-identita’ ma konna nagħrfuk.” 
 
Iż-żewġ Pulizija taptpu fuq dahar il-klieb. “Prosit Kikk, prosit Sika.” 
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Meta saru jafu b’dan il-baruni u l-barunessa Saracino, kienu ferm sorpriżi b’dak li kien 
ġara. Lil Sika u lil Kikku għamlulhom ikla laħam liema bħalha. Tistgħu timmaġinaw 
kemm kienu sodisfatti b’dak li għamlu Sika u Kikka għall-padruni tagħhom. 
 

 
Issa li smajtu din is-silta, se naqralkom Taħriġ A. Waqt li qed naqralkom il-mistoqsijiet 
tistgħu tibdew taħdmu t-tweġibiet. 
 
Taħriġ A. Immarka l-kaxxa t-tajba. 
 
In-numru wieħed 

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

 

In-numru tnejn 

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. 

 
In-numru tlieta 

3. Sika u Kikku huma  klieb. 
 qtates. 
 għasafar. 
 t-tfal tal-baruni. 
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In-numru erbgħa 

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. 
 
In-numru ħamsa 
 

5. Vetrini u armadji huma  ġirien tal-familja Saracino. 
 ikel tal-klieb. 
 għamara. 
 ġojjelli. 

 

In-numru sitta 

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. 

 
In-numru sebgħa 

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. 

 
  



Malti Fehim mis-Smigħ – Il-Ħames Sena – Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena 2016 – Paġna 6 minn 8 

In-numru tmienja 

8. Il-pulizija ħadu lill-ħalliel  lura d-dar tiegħu. 
 magħhom l-għassa. 
 jiekol ikla laħam. 
 jagħmel karta tal-identità ġdida. 

 
In-numru disgħa 

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. 
 
 
Issa se ngħaddu għal Taħriġ B.  
Immarka l-kaxxa t-tajba skont jekk hux VERU jew FALZ. 
 
In-numru wieħed 
Kikku kien dak li nduna l-ewwel li kien daħal ħalliel ġewwa l-villa. Veru jew Falz? 
 
In-numru tnejn 
Kikku u Sika beżgħu ħafna mill-ħalliel. Veru jew Falz? 
 
In-numru tlieta 
Kieku ma laħqux waslu l-pulizija, il-ħalliel kien jispiċċa ħażin.. Veru jew Falz? 
 
In-numru erbgħa 
Il-ħalliel kien għamel aktar minn serqa waħda fir-raħal. Veru jew Falz? 
 
In-numru ħamsa 
Il-baruni u l-barunessa baqgħu mistagħġbin b’dak li kienu għamlu l-klieb.. Veru jew 
Falz? 
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In-numru sitta 
Din is-silta hija fuq żewġt iklieb kuraġġużi. Veru jew Falz? 
 

Issa se ngħaddu għal Taħriġ Ċ. 

Agħżel it-tifsira t-tajba skont is-sens tas-silta billi taqta’ sinjal taħtha.  

In-numru wieħed  

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. 
 
In-numru tnejn 
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. 
 
In-numru tlieta 
“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. 

 
  



Malti Fehim mis-Smigħ – Il-Ħames Sena – Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena 2016 – Paġna 8 minn 8 

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

In-numru wieħed 

Il-Pulizija qabdu lill-ħalliel fil-fatt u b’hekk setgħu___________________ . 

In-numru tnejn  

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

 
Issa se nerġgħu nisimgħu s-silta u l-mistoqsijiet. Tistgħu tiċċekkjaw it-tweġibiet 
tagħkom u timlew fejn ħallejtu vojt. 
 
Wara li tinstema’ 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. 

 

 

TMIEM IL-KARTA 

 
 


