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ID-DIRETTORAT GĦAL KWALITÀ U STANDARDS FL-EDUKAZZJONI 
Id-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu  

 It-Taqsima tal-Assessjar Edukattiv 
 

L-Eżamijiet Annwali għall-Iskejjel Primarji 2017 
  

Il-Ħames Sena              IL-MALTI             Il-Ħin: 30 minuta 
(Il-Fehim mis-Smigħ) 

 

 
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. Ibda r-rikording u ara li kulħadd qed jisma’. L-iskript jinqara 
darbtejn.  

 
2. F’każ li r-rikording ma jaħdimx, aqra l-iskript kollu bil-mod u b’leħen ċar 

kemm tista’. 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 tisimgħu ftit tagħrif fuq Esopu u l-ħrejjef tiegħu. Isimgħu sew għax wara tridu 
twieġbu l-mistoqsijiet fuqhom. It-tagħrif u l-mistoqsijiet se jinstemgħu darba, nagħtikom 
iċ-ċans twieġbu, u wara terġgħu tisimgħu t-tagħrif u l-mistoqsijiet għat-tieni darba.  
Waqt li qed tisimgħu t-tagħrif, tistgħu tibdew twieġbu l-mistoqsijiet. Fl-istess ħin, iżda, 
ibqgħu attenti għal dak li qegħdin tisimgħu. 
 

Esopu u l-ħrejjef tiegħu 
Meta xi ħadd ikollu l-vizzju li jigdeb, inħobbu ngħidu li qisu Esopu? Imma dan Esopu min 
kien? 
 
Ftit li xejn nafu fuq il-ħajja ta’ Esopu. Il-ftit li nafu ġej minn kittieba li għexu warajh. Esopu 
twieled f’familja ta’ lsiera fis-sena 620 qabel Kristu u kien jgħix fil-belt Griega ta’ Samos. 
Kien iħobb jirrakkonta ħrejjef biex iwassal xi tagħlima lin-nies fuq kif għandhom jgħixu 
tajjeb. Esopu ħoloq aktar minn sitt mitt ħrafa li bosta minnhom huma qosra u sempliċi. Kien 
iħobb jinqeda bl-annimali li jitkellmu u jġibu ruħhom qishom nies. Esopu kiseb il-ħelsien 
tiegħu minn skjav minħabba l-għerf tal-ħrejjef tiegħu li laqat l-għajn ta’ sidu.  
 
Esopu daħal fil-politika u żar bosta pajjiżi sakemm mar joqgħod Sardis, belt famuża  
għall-għerf u t-tagħlim.  Huwa kien bniedem serju ħafna tant li s-Sultan ta’ Sardis għażlu 
bħala ambaxxatur u kien jibagħtu fil-postijiet fejn kien hemm l-inkwiet biex iġib il-paċi. 
F’missjoni minnhom, Esopu kellu jqassam xi flus tad-deheb lin-nies ta’ Delfi. Imma meta mar 
u ra l-ħażen tagħhom, deherlu li ma kienx ħaqqhom u reġa’ bagħat il-flus lura lis-sultan.  
In-nies ta’ Delfi ma ħadux gost u akkużawh li żamm il-flus għalih. Huma spiċċaw biex 
tefgħuh minn fuq is-swar tal-belt għal isfel.  
 
Issa jixraq li nisimgħu ħrafa minn tiegħu.   
 
Darba kien hemm missier li kellu żewġt ibniet. Waħda kienet miżżewġa bidwi u l-oħra 
bennej. Jum minnhom il-missier fettillu jmur iżurhom. L-ewwel mar għand it-tifla miżżewġa 
lill-bidwi. Huwa staqsieha kif kienet u jekk hux kollox kienx sejjer sewwa. Hija weġbitu li 
kellha xewqa waħda biss: li tagħmel aktar xita biex l-uċuħ tar-raba’ jikbru aktar. Wara li 
telaq mingħandha, il-missier mar għand oħtha, dik miżżewġa lill-bennej. Wara li staqsieha 
kif kienet sejra, hija wkoll qaltlu li kellha xewqa waħda: li jkollhom dejjem ix-xemx u n-nixfa 
biex il-briks li kien jibni bih żewġha jagħqad u jinxef sewwa. Il-missier baqa’ miblugħ u 
qalilha: “Jekk oħtok tixtieq ix-xita u inti tixtieq ix-xemx, għal xiex se nitlob jiena?” 
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* * * 

 
Issa li smajtu dan it-tagħrif u l-ħrafa t’Esopu, se naqralkom il-mistoqsijiet fuqhom. Waqt li 
qed naqralkom il-mistoqsijiet tistgħu tkomplu taħdmu t-tweġibiet. 
 
Mela, issa se naqra Taħriġ A. (6 marki) 
Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel is-sinjal   fil-kaxxa t-tajba.  
 
In-numru wieħed 
Nafu ħafna affarijiet fuq il-ħajja ta’ Esopu. Veru jew falz? 
 
In-numru tnejn 
 Esopu kien ġej minn familja sinjura. Veru jew falz? 
 
In-numru tlieta 
Esopu kien Grieg u għex ħafna snin qabel Kristu. Veru jew falz? 
 
In-numru erbgħa 
Huwa kien jirrakkonta l-ħrejjef biex idaħħak lin-nies. Veru jew falz? 
 
In-numru ħamsa 
Il-ħrejjef ta’ Esopu huma madwar sitt mija, ħfief u taqrahom malajr. Veru jew falz? 
 
In-numru sitta 
L-annimali fil-ħrejjef ta’ Esopu jieħdu post il-bnedmin u jagħmlu bħalhom. Veru jew falz? 
 
Issa se ngħaddu għal Taħriġ B. (4 marki) 
Poġġi dawn is-sentenzi wara xulxin skont kif jaqblu mal-ħajja ta’ Esopu, billi tagħmel           
in-numri minn 1 sa 4 fil-kolonna l-vojta quddiem kull sentenza. 
 
In-numru Is-sentenza 
 Esopu kellu l-inkwiet man-nies ta’ Delfi għax ma tahomx il-flus li bagħtilhom    

is-Sultan ta’ Sardis. 
 Esopu kiseb il-ħelsien tiegħu għax sidu ra li kien għaref ħafna. 
 Is-Sultan ta’ Sardis għażlu bħala ambaxxatur għax rah bħala raġel serju. 
 Esopu mar jgħix fil-belt ta’ Sardis għax kienet magħrufa għall-għerf ta’ niesha. 
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Issa se ngħaddu għal Taħriġ Ċ. (5 marki) 
Kompli s-sentenzi billi timla l-vojt skont is-sens tas-silta. Tista’ tuża aktar minn kelma 
waħda. 
 
Esopu kien mibgħut f’dawk il-postijiet fejn ikun hemm l-inkwiet biex 

________________________. L-aħħar xogħol li għamel Esopu għas-Sultan ta’ Sardis 

kien f’Delfi fejn kellu jqassam ___________________________. Imma Esopu ra li n-nies 

ma kienx _______________________ u reġa’ bagħat kollox lura lis-sultan. In-nies ma 

qablux ma’ dak li ddeċieda Esopu u akkużawh li _______________________ għalih. Hekk 

Esopu spiċċa ħażin għax in-nies tellgħuh fuq __________________________________ . 

 
 
Issa wasalna għall-aħħar taħriġ, it-Taħriġ D. (5 marki) 
Agħżel it-tifsira t-tajba skont is-sens tas-silta billi taqta’ sinjal taħtha. 
 
In-numru wieħed 
Fil-ħrafa nsibu li l-missier mar iżur lil uliedu l-bniet biex 

a) jara x-xogħol li kienu qed jagħmlu l-irġiel tagħhom. 
b) jarahom tal-aħħar qabel imut. 
ċ)   jara kif sejrin u xtaqux xi ħaġa minnu. 
 

In-numru tnejn 
Il-bniet talbu lil missierhom biex  
      a)  jagħtihom il-flus li kellu. 

b)  jitlob għax-xemx u x-xita minħabba x-xogħol tal-irġiel tagħhom. 
ċ)  jibqa’ jgħix magħhom.  
 

In-numru tlieta 
 It-tagħlima minn din il-ħrafa tista’ tkun li  

a) qatt ma tista’ taqdi u togħġob lil kulħadd. 
b) l-missirijiet ma jħobbux jitolbu. 
ċ)  l-bdiewa u l-bennejja huma għedewwa ta’ xulxin. 
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In-numru erbgħa 
L-idjoma tolqot l-għajn tfisser 
     a) tinduna b’xi ħaġa differenti. 
     b) jidħollok it-trab f’għajnek. 
     ċ) ma tkunx tista’ tara. 
In-numru ħamsa 
L-espressjoni uċuħ tar-raba’  tirreferi 
     a) għall-bdiewa li jkun hemm fl-għelieqi. 
     b) għall-ħxejjex li jkun hemm fl-għelieqi. 
     ċ) għall-annimali li jkun hemm fl-għelieqi. 
 
Issa se terġgħu tisimgħu t-tagħrif u wara l-mistoqsijiet. Tistgħu tiċċekkjaw it-tweġibiet 
tagħkom u timlew fejn ħallejtu vojt.  
 

* * * 
Wara li jinstemgħu t-tagħrif u l-mistoqsijiet għat-tieni darba, agħti ftit minuti lit-tfal biex 
tara li jkunu lestew it-tweġibiet tagħhom. Fl-aħħar tista’ tgħid: 
 
Grazzi! L-eżami tas-smigħ spiċċa.  


