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IS-SEBA’ SENA            IL-MALTI (Il-Fehim mis-Smigħ)    IL-ĦIN: 15-il minuta 
 

 

Il-Karta tal-Għalliema 

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

1.  L-għalliema tal-Malti li se jmexxu l-eżami tas-smigħ isellmu lill-istudenti u wara li jitqassmu 

l-karti tal-eżami tas-smigħ jgħidulhom: “Bonġu. Nitlobkom biex tiktbu isimkom, 

kunjomkom u l-klassi fil-post ipprovdut fil-karta ta’ quddiemkom.” 
 

2.  Meta l-għalliema jaraw li l-istudenti lestew, jgħidulhom: “Issa se tinqralkom l-ewwel 

silta. Nitlobkom toqogħdu attenti għall-qari. Ma tistgħux tiktbu jew taħdmu               

l-eżerċizzji waqt li nkun qed naqralkom is-silta.” 
 

3.  L-għalliema jaqraw l-ewwel silta kollha b’ritmu meqjus u meta jispiċċaw mill-qari jgħidu    

lill-istudenti: “ Issa se jinqrawlkom l-istruzzjonijiet u l-eżerċizzji li tridu taħdmu fuq       

is-silta li għadkom kemm smajtu. Tistgħu taħdmuhom waqt li qed naqra. 

Infakkarkom li s-silta ser terġa’ tinqralkom darb’oħra.” 
 

4.  L-għalliema jaqraw l-istruzzjonijiet u l-eżerċizzji kollha kif hemm fil-karta. Wara dan il-qari 

l-istudenti jingħataw ftit ħin biex jaħdmu qabel ma jibda t-tieni qari tal-ewwel silta. Wara 

jgħidu lill-istudenti: “Issa se tinqralkom għat-tieni u l-aħħar darba s-silta flimkien    

mal-istruzzjonijiet u l-eżerċizzji. Tistgħu tkomplu taħdmu waqt dan il-qari.” 
 

5.  Kif l-għalliema jtemmu t-tieni qari jagħtu ftit ħin biex l-istudenti jkomplu jaħdmu l-karta. 

Wara jgħidu lill-istudenti: “Issa se tinqralkom it-tieni silta. Nitlobkom toqogħdu attenti 

għall-qari. Ma tistgħux tiktbu jew taħdmu l-eżerċizzji waqt li nkun qed naqralkom    

is-silta.” 
 

6.  L-għalliema jaqraw it-tieni silta kollha b’ritmu meqjus u meta jispiċċaw mill-qari jgħidu     

lill-istudenti: “Issa se jinqrawlkom l-istruzzjonijiet u l-eżerċizzji li tridu taħdmu fuq       

is-silta li għadkom kemm smajtu. Tistgħu taħdmuhom waqt li qed naqra. 

Infakkarkom li s-silta ser terġa’ tinqralkom darb’oħra.” 
 

7.  L-għalliema jaqraw l-istruzzjonijiet u l-eżerċizzji kollha kif hemm fil-karta. Wara dan il-qari 

l-istudenti jingħataw ftit ħin biex jaħdmu qabel ma jibda t-tieni qari tas-silta. 
 

8.  L-għalliema jgħidu lill-istudenti: “Issa se tinqralkom għat-tieni u l-aħħar darba s-silta 

flimkien mal-istruzzjonijiet u l-eżerċizzji. Tistgħu tkomplu taħdmu waqt dan il-qari.” 
 

9.  Hekk kif tgħaddi kwarta mill-bidu tal-eżami, l-għalliema jgħidu lill-istudenti: “Il-ħin        

tal-eżami għadda. Jekk jogħġobkom ieqfu mill-kitba u se niġbor il-karti. Grazzi.” 
 

10. L-għalliema inkarigati jaraw li l-karti kollha tal-eżami tas-smigħ jinġabru u l-istudenti 

jistgħu jkomplu bl-eżami tal-qari u l-kitba. 

 

 

 

 

 

IL-LIVELLI 
 

5 – 6 – 7 

 

5 – 6 – 7 – 8 
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Il-Qari tal-Ewwel Silta: Il-Gremxul  

Il-gremxul huwa rettilu għax għandu demmu biered u mhux sħun bħal tagħna. 

Għalhekk iħobb joqgħod fis-sħana tax-xemx biex jisħon qabel ma jibda jfittex 

l-ikel. Il-gremxul jiekol annimali żgħar bħal nemel, ħanfus, ħnieżer l-art u 

bebbux. M’għandu qatt jinqabad jew jinqatel peress li ħafna mill-annimali 

żgħar li jiekol jagħmlu l-ħsara fir-raba’. 

Il-gremxul ta’ Malta huwa endemiku, jiġifieri jgħix f’pajjiżna biss. Insibu erba’ 

razez ta’ gremxul. Ir-razza ta’ Malta hija dik ħadranija, kultant ittikkjata        

bl-isfar. Ir-razza ta’ Filfla, li hi l-akbar fid-daqs, hi sewda b’tikek ċelesti fl-

aħdar. Ir-razza li tinsab fuq il-Gżejjer ta’ San Pawl hi ħadranija b’ħafna 

kannella. Dik ta’ fuq il-Ġebla tal-Ġeneral hi ħamranija bi ftit aħdar u iswed fuq 

daharha. 

 

Taħriġ A. Aħdem is-sentenzi li ġejjin skont dak li smajt fis-silta.  (5 marki) 

                                                                                 

 

1. Peress li l-gremxul għandu demmu biered jissejjaħ ___________________. 
 

2. X’jiekol il-gremxul? a. il-frott    

 b. in-nemel    

 ċ. il-ħaxix    

 
3. Il-gremxul m’għandux għalfejn jinqabad jew jinqatel għax jaf jigdmek u   

    jweġġgħek. 

Veru        Falz   

 

4. F’Malta nsibu a. 2 razez ta’ gremxul.   

 b. 4 razez ta’ gremxul.   

 ċ. 10 razez ta’ gremxul.   

 

5. Ir-razza ħadranija b’ħafna kannella tinsab fuq 

 a.  Filfla.   

 b.  il-Gżejjer ta’ San Pawl.  

 ċ.  il-Ġebla tal-Ġeneral.    
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Il-Qari tat-Tieni Silta: Iż-Żewġ Aħwa 

 

Ir-razzett ta’ Ġanni kien ħdejn l-għelieqi ta’ ħuh Salvu. Iż-żewġ aħwa kienu 

ħobża u sikkina sakemm darba kisruha. Salvu ried jgħid li l-annimali ta’ ħuh 

kienu qed jirgħaw fl-għelieqi tiegħu. 

Darba waħda, raġel xwejjaħ b’kaxxa tal-għodda f’idu ħabbat il-bieb ta’ Ġanni. 

Ix-xwejjaħ talbu jekk kellux bżonn li jagħmillu xi biċċa xogħol. Ġanni xtaq jibni 

ħajt m’ogħla bniedem biex ma jarax iktar l-għelieqi ta’ ħuh Salvu, li kien fetaħ 

biċċa mill-għalqa tiegħu biex tkun tista’ tgħaddi x-xmara. 

F’kemm trodd salib, ix-xwejjaħ intefa’ fuq xogħlu. Lesta dak il-jum stess. Ġanni 

ġab għajnejh wara widnejh hekk kif minflok il-ħajt li ried, bena pont. Malajr 

lemaħ lil ħuh miexi fuq il-pont min-naħa l-oħra. Telaq lejn ħuh u ħadu b’idejn 

xulxin. 

 

Taħriġ B. Wieġeb Veru jew Falz skont dak li smajt fis-silta.     (5 marki)                

                 

 

 
Veru Falz 

1. 
Iż-żewġ aħwa, Ġanni u Salvu kisruha bejniethom għax 
wieħed kellu razzett u l-ieħor kellu l-għelieqi. 

  

2. 
Ġanni xtaq jibni ħajt għoli biex ma jarax iktar l-għelieqi ta’ 
ħuh. 

  

 

Agħżel it-tweġiba t-tajba. 

 

3. Kieku kien għal Ġanni, 

a.  l-aħwa kellhom jibqgħu miġġildin għal dejjem.   

b.  il-bennej ix-xwejjaħ kellu jindaħal u jagħmilhom ħbieb.  

ċ.  ma qabilx u rrabja għal dak li għamel ix-xwejjaħ.   
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4. L-espressjoni “sakemm darba kisruha” tfisser li 

a.  Ġanni u Salvu ġġieldu bejniethom.      

b.  il-ħajt tal-għalqa waqa’ u għaddiet ix-xmara minn fuqu.   

ċ.  Ġanni u l-bennej ix-xwejjaħ ma qablux x’kellu jsir.   

 

5. L-espressjoni li ntużat fis-silta biex turi ħaġa li bdiet issir malajr hija 

a.  intefa’ fuq xogħlu.   

b.  f’kemm trodd salib.     

ċ.  lesta dak il-jum stess.  

 

  TMIEM IL-KARTA 


