
Il-Malti – Il-Fehim mis-Smigħ – Ir-Raba’ Sena – 2018                                                              Paġna 1 minn 5 
 

ID-DIPARTIMENT GĦALL-KURRIKULU, 
RIĊERKA, INNOVAZZJONI U TAGĦLIM TUL IL-ĦAJJA 
Id-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar 

 It-Taqsima tal-Assessjar Edukattiv 
 

L-Eżamijiet Annwali għall-Iskejjel Primarji 2018 
  

Ir-Raba’ 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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1. Qassam il-karti bil-mistoqsijiet u itlob lit-tfal jiktbu isimhom, kunjomhom 

u l-klassi.  
2. Aqra l-iskript kollu bil-mod u b’leħen ċar kemm tista’. L-iskript aqrah 

darbtejn, kwarta kull darba.  
 
Tfal, tistgħu tibdew taqraw il-mistoqsijiet f’qalbkom. Għandkom 5 minuti. Tiktbu xejn. 
 
(Wara 5 minuti) 
 
Issa se naqralkom silta qasira. Isimgħu sew għax wara tridu twieġbu l-mistoqsijiet fuqha. 
Is-silta u l-mistoqsijiet se jinqraw darba, nagħtikom iċ-ċans twieġbu, u wara terġgħu 
tisimgħu s-silta u l-mistoqsijiet għat-tieni darba.  
 

Waqt li qed tisimgħu s-silta tistgħu tibdew twieġbu l-mistoqsijiet. Fl-istess ħin, iżda, ibqgħu 
attenti għal dak li qegħdin tisimgħu. 
 

Is-silta se tinqara issa. 
 

Il-ġelat. X’aktarx huwa l-aktar deżerta li jħobbu t-tfal. Hija deżerta li ssir mill-ħalib. Ħafna 
nies jagħmluh fid-dar u jħawruh skont il-gosti tagħhom. Oħrajn jixtruh mis-supermarket. 
Illum f’postijiet turistiċi qed jiftħu wkoll ġelateriji li ssibilhom ġelat b’kull kulur u togħma li 
wieħed jista’ jimmaġina. Imma l-aktar ġelat popolari mat-tfal huwa dak li jixtru mingħand 
tal-vann li jdur mat-toroq tar-raħal idoqq dik il-melodija ħelwa li tattirahom hekk kif 
jisimgħu l-ewwel noti tagħha. Tarahom ħerġin minn djarhom u bħal erwieħ tal-Purgatorju  
jistennewh fuq l-għatba bil-flus f’idejhom. 
 

Imbagħad jieqaf fil-kantuniera tat-triq u erħilhom it-tfal jitilgħu fuq ponot subgħajhom 
sabiex ilaħħqu mat-tieqa biex jordnaw il-ġelat tagħhom. Min jieħdu fit-tazza u min fil-cone 
tal-gallettini. Min jagħżel it-togħma tal-frawli, min it-togħma taċ-ċikkulata u min dik        
tal-vanilla. Min iżidlu l-karawett u min jippreferi l-vermiċelli kkuluriti tal-ħelu. Għax kif 
jgħidu, għalhekk il-baqra tinbiegħ kollha! 
 

Dawk li jkunu ħaduh fit-tazza jikluh bil-kwiet imma x’aktarx, dawk li jkunu ħaduh fil-cone 
jkollhom jikluh aktar malajr. Mhux l-ewwel darba li l-art tat-triq daqet il-ġelat! 
 

Ħadd ma jaf min ivvintaha din ir-riċetta sempliċi, bnina u friska. L-istudjużi jaħsbu li ġiet 
ivvintata fiċ-Ċina madwar ħamest elef u ħames mitt sena qabel Kristu. Kienu jikluh              
l-imperaturi u jaħsbu li f’dak iż-żmien kienu jużaw is-silġ jew il-borra biex jgħaqqdu u 
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jkessħu l-ġelat. Li nafu fiċ-ċert hu li l-cone tal-ġelat ġie ivvintat madwar mitt sena ilu minn 
kok Taljan jismu Pietro Marchioni li kien jgħix fl-Istati Uniti tal-Amerika. 
 

In-nies ta’ New Zealand huma l-aktar nies li jieklu ġelat fid-dinja. Warajhom jiġu                   
l-Amerikani u l-Awstraljani. Għalkemm il-Finlandja u l-Iżvezja huma pajjiżi fejn ma tagħmilx 
ħafna sħana, jidher li l-ġelat huwa popolari ħafna wkoll. U ma setax jonqos li jkun hemm min 
jipprova jikser xi rekord tal-ikbar ġelat! L-itwal ġelat fil-cone li qatt sar kien twil mitejn u 
erbgħa u sebgħin ċentimetru u sar fl-Italja. 

* * * 
Issa li smajtu din is-silta, se naqralkom il-mistoqsijiet fuqha. Waqt li qed naqralkom 
il-mistoqsijiet tistgħu tkomplu taħdmu t-tweġibiet. 
 
Mela, issa se naqralek Taħriġ A. 
Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel sinjal (√ ) fil-kaxxa t-tajba. 
 

In-numru wieħed 
Din is-silta hija dwar tipi differenti ta’ deżerta. Veru jew falz? 
 

In-numru tnejn 
Ħafna nies iħobbu jagħmlu l-ġelat tagħhom. Veru jew falz? 
 

In-numru tlieta 
Il-vann tal-ġelati jbigħ ukoll affarijiet tal-mużika. Veru jew falz? 
 

In-numru erbgħa 
It-tfal jixtru dejjem ġelat fit-tazza. Veru jew falz? 
 

In-numru ħamsa 
Pietro Marchioni ivvinta r-riċetta tal-ġelat. Veru jew falz? 
 

In-numru sitta 
Fl-Italja nkiser ir-rekord tal-itwal ġelat fil-cone. Veru jew falz? 
 
Issa se ngħaddu għal Taħriġ B.  
Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel linja taħtha, skont dak li smajt fis-silta. 
 

In-numru wieħed 
Ingredjent li nsibu fil-ġelat huwa 
a) d-dqiq. 
b) l-ħalib. 
ċ)  l-gallettini. 
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In-numru tnejn 
Fil-ġelaterija ssib tixtri  
a) ġelati ppakkjati fil-karti. 
b) tip wieħed ta’ ġelat. 
ċ)  ġelati ta’ togħmiet differenti. 
 

In-numru tlieta 
Il-vann tal-ġelati 
a)  jdur fl-irħula. 
b)  ssibu wieqaf fil-pjazza. 
ċ)  jkun ħdejn is-supermarket. 
 

In-numru erbgħa 
X’aktarx li l-ewwel ġelat sar 
a) fl-Iżvezja. 
b) fiċ-Ċina. 
ċ) fl-Istati Uniti tal-Amerika. 
 

In-numru ħamsa 
L-Awstraljani huma fost l-aktar nies 
a) li jieklu l-ġelat. 
b) li għandhom riċetti differenti tal-ġelat. 
ċ) li ma jħallux lit-tfal jieklu l-ġelat. 
 

In-numru sitta 
L-ikbar ġelat li qatt sar kien ġo 
a) tazza. 
b) skutella. 
ċ)  cone. 
 

Issa se ngħaddu għal Taħriġ Ċ.  
Imla l-vojt b’kelma waħda skont is-sens tas-silta.  
 

In-numru wieħed 
Il-vann tal-___________ kellu ___________ għolja għat-tfal.                 
 
In-numru tnejn 
Il-cone tal-ġelat hu magħmul mill- ___________.   
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In-numru tlieta 
Fiċ-Ċina kienu jużaw is-silġ u l-borra għall-ġelat għax ma kellhomx ___________. Kien xi 
ħaġa speċjali għax kienu jikluh ___________. 
 
 
Issa wasalna għall-aħħar taħriġ, it-Taħriġ D.  
Agħżel it-tifsira t-tajba skont is-sens tas-silta billi taqta’ sinjal taħtha. 
 
In-numru wieħed 
F’dan il-qari nisimgħu li t-tfal jistennew lil tal-ġelat bħal ruħ tal-Purgatorju.  
Din l-espressjoni tfisser li t-tfal kienu 
a)  tgħallmu dwar il-Purgatorju. 
b)  xebgħu jistennew. 
ċ)   qed jistennew bil-ħerqa biex jixtru. 
 
In-numru tnejn 
F’dan il-qari nisimgħu l-espressjoni: għalhekk il-baqra tinbiegħ kollha.                           
Din l-espressjoni tfisser li 
a) kulħadd għandu gosti differenti. 
b)  l-baqar ma jħobbux il-ġelati. 
ċ)  kulħadd iħobb il-ġelat għax fih il-ħalib.  
 
In-numru tlieta 
F’dan il-qari nisimgħu li mhux l-ewwel darba li l-art tat-triq daqet il-ġelat. 
Dan ifisser li 
a) t-triq kienet imsemmija għall-ġelati. 
b)  t-tfal kienu jwaqqgħu l-ġelat. 
ċ)  t-tfal kienu joqogħdu bilqiegħda fl-art jieklu l-ġelat. 
 
Issa se terġgħu tisimgħu s-silta u wara l-mistoqsijiet, tistgħu tiċċekkjaw it-tweġibiet 
tagħkom u timlew fejn ħallejtu vojt.  
 

* * * 
 
Wara li jinstemgħu s-silta u l-mistoqsijiet għat-tieni darba, agħti ħames minuti lit-tfal biex 
tara li jkunu lestew it-tweġibiet tagħhom. Fl-aħħar tista’ tgħid: 
 
Grazzi! L-eżami tas-smigħ spiċċa.  


