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Merħba! Matul l-eżami tas-smigħ ser tisma’ żewġ siltiet. 
 
Jekk trid, tista’ tibda taħdem l-eżerċizzju fl-iskript li għandek quddiemek waqt li 
qed tisma’ l-qari tas-siltiet. 
 
Kull silta, flimkien mal-eżerċizzji se naqrahomlok darbtejn. 
 
Issa nitolbok tiftaħ l-iskript li għandek quddiemek u ssib paġna 2. 

 
[Waqfa ta’ 5 sekondi] 

 
Għandek ftit ħin biex tara u taqra Taħriġ A u Taħriġ B tal-ewwel silta. 
 
[Waqfa ta’ 20 sekonda] 

 

Issa se naqralek l-ewwel silta.  Waqt il-qari tista’ tibda taħdem l-eżerċizzji. 
 
[Waqfa ta’ 3 sekondi] 

 
Il-Qari tal-Ewwel Silta (L-ewwel darba) 
  

 
Insellmilkom għeżież semmiegħa żgħar ta’ Radju Leħen il-belt Lelluxa. Bħal 
kull nhar ta’ Ġimgħa aħna nżommu l-appuntament tagħna magħkom.  Kull 
ġimgħa nlaqqgħukom ma’ kelliema differenti li jgħaddulkom informazzjoni 
ferm importanti.  Illum il-mistiedna speċjali hija s-Sinjura Rita Borg li ser 
tkellimna dwar l-importanza tal-kolazzjon qabel immorru l-iskola. 
 
Preżentatur:  Merħba Sinjura Borg fil-programm tagħna.   

 
Sinjura Borg:  Nirringrazzjak tal-istedina li għamiltli f’dan il-programm u 
ningħaqad miegħek billi nsellem lis-semmiegħa kollha.   

 
Preżentatur:  Sinjura Borg, nisimgħu ħafna dwar l-importanza ta’ kolazzjon 
sustanzjuż fil-bidu tal-ġurnata.  X’tgħidilna aktar? 

 
Sinjura Borg:  Kif qed tgħid sewwa, il-kolazzjon jitqies bħala l-aqwa ikla tal-
ġurnata.  Ġisimna jġib l-enerġija mill-ikel.  Wara li ġisimna jkun għadda lejl 
mingħajr ikel ikollu bżonn jikseb ċertu ammont ta’ enerġija qabel jibda bix-
xogħol tal-ġurnata.  Aħna għandna bżonn l-enerġija biex nimxu, niċċaqilqu, 
naħsbu u kull ħaġa oħra. Bħalma karozza ġġib l-enerġija biex timxi mill-petrol, 
aħna nġibu l-enerġija mill-ikel li nieklu.  Tfal li ma jeħdux kolazzjon tajjeb aktar 
għandhom ċans li jimirdu għax aktarx li dawn inaqqru aktar ħelu. 

 
Preżentatur:  Kif qed tgħid tajjeb, spiss naraw tfal jieklu ċ-ċikkulata u l-ħelu 
tal-pakketti sakemm jistennew biex jidħlu l-iskola. 
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Is-Sinjura Borg:  Dawn ikunu tfal li ma jkunux ħadu kolazzjon u sakemm 
tibda l-iskola jkunu fjakkaw.  Studji riċenti li saru minn esperti tas-saħħa juru li 
studenti li jieħdu kolazzjon mhux biss jaqbadhom inqas ġuħ waqt il-lezzjonijiet 
ta’ filgħodu imma jkunu aktar konċentrati u b’hekk ikunu aktar attenti għal-

lezzjonijiet u jaħsbu aħjar.   
 

 

[Waqfa ta’ 3 sekondi] 
 
Issa se naqralek Taħriġ A. 
 
Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel sinjal (X) fil-kaxxa t-tajba. 
 

L-ewwel waħda hija eżempju. 
 
Din is-silta meħuda minn programm televiżiv.  Mhux Vera. Din is-silta meħuda 
minn programm tar-radju.  Għalhekk fil-kaxxa jien għamilt sinjal taħt Mhux 
Vera. 
 
Issa naqralek il-bqija tas-sentenzi. Jekk trid, jew jekk taħseb li taf timmarka xi 
tweġiba minnhom, tista’.  Imma għal dan, se nagħtik ċans wara wkoll. 
 
Numru wieħed. 
Il-programm huwa għat-tfal biss. 
Vera, mhux vera, jew ma ssemmietx? 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 
 

Numru tnejn. 
Il-programm isir kull nhar ta’ Tlieta. 
Vera, mhux vera, jew ma ssemmietx? 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 
 
Numru tlieta. 
Il-persuna mistiedna fil-programm taħdem bħala infermiera. 
Vera, mhux vera, jew ma ssemmietx? 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 
 
Numru erbgħa. 
Is-suġġett tal-programm huwa l-importanza tal-kolazzjon. 
Vera, mhux vera, jew ma ssemmietx? 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 
 

Numru ħamsa. 
Is-Sinjura Rita Borg ser terġa’ tkun kelliema speċjali fil-programm tal-
ġimgħa d-dieħla. 
Vera, mhux vera, jew ma ssemmietx? 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 
 

 
Issa li qrajtlek Taħriġ A, nistgħu ngħaddu għal Taħriġ B. 
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F’dan it-taħriġ għandek tqabbel il-frażijiet minn Sezzjoni A ma’ frażijiet minn 
Sezzjoni B biex tgħaqqad sentenza li tagħmel sens skont dak li smajt.  
 

 

 Sezzjoni A  Sezzjoni B 

a. Il-kolazzjon jitqies  l-enerġija mill-ikel li jiekol. 

b. Wara lejl bla ikel  li tfal li jieħdu l-kolazzjon tajjeb 

jaqbadhom anqas ġuħ. 

ċ. Il-bniedem iġib   jispiċċaw jieklu l-ħelu qabel tibda l-

iskola. 

d. Tfal li ma jkunux ħadu 

kolazzjon 

 tikkonċentra u taħseb aħjar. 

e. Studjużi skoprew a. bħala l-aqwa ikla tal-ġurnata. 

f. Kolazzjon tajjeb jgħinek  il-ġisem tal-bniedem ikollu bżonn l-

enerġija. 

 

Wara li qrajtlek iż-żewġ taħriġiet, se nerġa’ naqralek is-silta kollha għat-tieni u 
l-aħħar darba.  Waqt li qed tisma’ tista’ tkompli taħdem u tispiċċa l-eżerċizzji. 
  

Il-Qari tal-Ewwel Silta (It-tieni darba) 
 

 

Insellmilkom għeżież semmiegħa żgħar ta’ Radju Leħen il-belt Lelluxa. Bħal 
kull nhar ta’ Ġimgħa aħna nżommu l-appuntament tagħna magħkom.  Kull 
ġimgħa nlaqqgħukom ma’ kelliema differenti li jgħaddulkom informazzjoni 
ferm importanti.  Illum il-mistiedna speċjali hija s-Sinjura Rita Borg li ser 
tkellimna dwar l-importanza tal-kolazzjon qabel immorru l-iskola. 
 
Preżentatur:  Merħba Sinjura Borg fil-programm tagħna.   

 
Sinjura Borg:  Nirringrazzjak tal-istedina li għamiltli f’dan il-programm u 
ningħaqad miegħek billi nsellem lis-semmiegħa kollha.   

 
Preżentatur:  Sinjura Borg, nisimgħu ħafna dwar l-importanza ta’ kolazzjon 
sustanzjuż fil-bidu tal-ġurnata.  X’tgħidilna aktar? 

 
Sinjura Borg:  Kif qed tgħid sewwa, il-kolazzjon jitqies bħala l-aqwa ikla tal-
ġurnata.  Ġisimna jġib l-enerġija mill-ikel.  Wara li ġisimna jkun għadda lejl 
mingħajr ikel ikollu bżonn jikseb ċertu ammont ta’ enerġija qabel jibda bix-
xogħol tal-ġurnata.  Aħna għandna bżonn l-enerġija biex nimxu, niċċaqilqu, 
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naħsbu u kull ħaġa oħra. Bħalma karozza ġġib l-enerġija biex timxi mill-petrol, 
aħna nġibu l-enerġija mill-ikel li nieklu.  Tfal li ma jeħdux kolazzjon tajjeb aktar 
għandhom ċans li jimirdu għax aktarx li dawn inaqqru aktar ħelu. 

 
Preżentatur:  Kif qed tgħid tajjeb, spiss naraw tfal jieklu ċ-ċikkulata u l-ħelu 
tal-pakketti sakemm jistennew biex jidħlu l-iskola. 
   
Is-Sinjura Borg:  Dawn ikunu tfal li ma jkunux ħadu kolazzjon u sakemm 
tibda l-iskola jkunu fjakkaw.  Studji riċenti li saru minn esperti tas-saħħa juru li 
studenti li jieħdu kolazzjon mhux biss jaqbadhom inqas ġuħ waqt il-lezzjonijiet 
ta’ filgħodu imma jkunu aktar konċentrati u b’hekk ikunu aktar attenti għal-
lezzjonijiet u jaħsbu aħjar.   
 

 

 

[Waqfa ta’ 3 sekondi] 
Se nerġa’ naqralek taħriġ A għat-tieni u għall-aħħar darba. 
 
Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel sinjal (X) fil-kaxxa t-tajba. 
L-ewwel waħda hija eżempju.  

 
Numru wieħed. 
Il-programm huwa għat-tfal biss. 
Vera, mhux vera, jew ma ssemmietx? 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 

 
Numru tnejn. 
Il-programm isir kull nhar ta’ Tlieta. 
Vera, mhux vera, jew ma ssemmietx? 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 
 
Numru tlieta. 
Il-persuna mistiedna fil-programm taħdem bħala infermiera. 
Vera, mhux vera, jew ma ssemmietx? 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 
 

Numru erbgħa. 
Is-suġġett tal-programm huwa l-importanza tal-kolazzjon. 
Vera, mhux vera, jew ma ssemmietx? 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 
 

Numru ħamsa. 
Is-Sinjura Rita Borg ser terġa’ tkun kelliema speċjali fil-programm tal-
ġimgħa d-dieħla. 
Vera, mhux vera, jew ma ssemmietx? 

[waqfa ta’ 3 sekondi] 
Issa li qrajtlek Taħriġ A, nistgħu ngħaddu għal Taħriġ B.  Se naqralek Taħriġ 
B għat-tieni u l-aħħar darba. 



L-Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena 2015 -  Il-Malti Fehem mis-Smigħ – Is-Sitt Sena  Paġna 6 minn 10 

 Sezzjoni A  Sezzjoni B 

a. Il-kolazzjon jitqies  l-enerġija mill-ikel li jiekol. 

b. Wara lejl bla ikel  li tfal li jieħdu l-kolazzjon tajjeb 

jaqbadhom anqas ġuħ. 

ċ. Il-bniedem iġib   jispiċċaw jieklu l-ħelu qabel tibda l-

iskola. 

d. Tfal li ma jkunux ħadu 

kolazzjon 

 tikkonċentra u taħseb aħjar. 

e. Studjużi skoprew a. bħala l-aqwa ikla tal-ġurnata. 

f. Kolazzjon tajjeb jgħinek  il-ġisem tal-bniedem ikollu bżonn l-

enerġija. 

 

[waqfa ta’ 10 sekondi għal min għadu qed jikteb] 
 
Issa għandek minuta biex tiċċekkja Taħriġ A u Taħriġ B. 
Dan huwa t-tmiem tal-ewwel silta. 
Issa se naqralek it-tieni silta.  Waqt il-qari tista’ tibda taħdem l-eżerċizzji. 
 
Il-Qari tat-Tieni Silta (L-ewwel darba) 
 
Tajjeb.  Mela issa se nibdew it-Tieni Silta.   
 

Kien qisu kobba suf maħmuġa tinten.  Meta Jonathan u Emmie lemħu dik il-
kobba suf, taħt il-bankina tal-istejġ tal-linja, huma u sejrin l-iskola, talbu ’l 
ommhom tħallihom jaraw x’kienet. Sabu li kien ġeru.  Kien qed iterter bil-bard 
u bil-ġuħ. Bħal donnu beża’ meta resqet omm it-tfal lejh.  Beża’ li l-bnedmin 
kollha kienu kattivi. Omm it-tfal ħasbet li jkun aħjar tieħu l-kelb id-dar 
imbagħad tara forsi jekk issiblux familja oħra li tieħu ħsiebu. Qegħditu f’qoffa u 
raqad fil-pront. Kemm iggustawh it-tfal!  Fejn is-soltu jdumu wara l-iskola 
dakinhar għaġġlu ma’ sħabhom ħalli juruhom lil ‘Johnnie’.  Il-kelb induna li dak 
kien ismu u beda jħares bil-ħlewwa lejn kull min isejjaħlu bih.  Ommhom 
kienet taf li ladarba l-ġeru kellu isem, kienet ħaġa tqila li joħroġ mid-dar.  
Johnnie sar parti mill-familja. Darba missierhom kien ħiereġ jixtri l-gazzetta, 
bħas-soltu bil-kelb miegħu.  It-tfal marru miegħu għax ix-xogħol tal-iskola kien 
lest.  Fit-triq qatgħuha li jħalluh jiġri bla ċinga imma f’daqqa waħda Johnnie 
ħarab.  Għalxejn ġrew warajh għax ma rawhx aktar b’għajnejhom.  Lura d-dar, 
irrakkuntaw kollox lil ommhom, fost ħafna biki u wrewha ċ-ċinga ‘vojta’.  Hi 
tbissmet – waqt li għamlet sinjal lejn il-qoffa ta’ ħdejn il-bieb tal-bitħa.  Johnnie 
kien hemm, rieqed fil-fond.  Għejja għax tant lebbet, li żaqqu baqgħet tielgħa u 
nieżla.  It-tfal tgħallmuha l-lezzjoni.  Qatt ma ħallewlu ċ-ċinga li ma jmurx 
jaħrab u ... ma jsibx it-triq. 
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Issa tista’ ddawwar il-paġna fejn hemm il-mistoqsijiet tat-Tieni Silta, ħalli tara 
x’se nistaqsik. 
 

Ħalli nibdew minn Taħriġ A. 
 
F’dan it-taħriġ inti għandek tagħżel kif tkompli l-aħjar is-sentenza skont dak li 
smajt.  Għandek tliet għażliet, imma waħda biss hija t-tajba. 
 
Ejja naraw l-eżempju. 
 
It-tfal sabu l-kelb 
(a) waqt li kienu sejrin id-dar. 
(b) waqt li kienu sejrin l-iskola. 
(ċ) waqt li kienu sejrin il-mużew. 
 

Issa inti smajt li t-tfal sabu l-kelb waqt li kienu sejrin l-iskola mela t-tajba hija b.  
Għalhekk hemm il-marka ħdejn l-ittra b. 
 

Numru wieħed 
Ma’ min kienu t-tfal meta sabu l-kelb? 
(a) Ma’ nannithom. 
(b) Ma’ missierhom. 
(ċ) Ma’ ommhom. 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 

 
Numru tnejn 
Fejn kien il-kelb meta t-tfal lemħuh għall-ewwel darba? 
(a) Ħdejn il-posta. 
(b) Ħdejn tal-gazzetti. 
(ċ)    Ħdejn l-istejġ tal-linja. 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 

 
Numru tlieta 
L-ewwel ħsieb tal-omm kien li 
(a)  tħalli l-kelb hemm. 
(b)  tieħdu d-dar u trabbieh. 
(ċ)  tieħdu d-dar u żżommu sakemm issiblu familja li setgħet tieħu ħsiebu. 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 
 

Numru erbgħa 
It-tfal tant kienu eċitati bil-kelb 
(a)   li ħaffew lejn id-dar wara l-iskola. 
(b)   li ħaduh magħhom l-iskola. 
(ċ)   li ma marrux skola. 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 
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Numru ħamsa 
Kull meta l-kelb jisma’ ismu  
(a)    kien jinbaħ. 
(b)    kien iħares bil-ħlewwa.  
(ċ)    kien iferfer denbu. 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 
 

Issa se ngħaddu għal Taħriġ B. 
 
F’dan it-taħriġ se nitolbok xi informazzjoni u int trid issib il-kelma jew kliem 
mis-silta. 
 

Eżempju:   
 
Isem il-kelb. Fis-silta smajt li l-kelb semmewh ‘Johnnie’ għalhekk ktibna t-
tweġiba fl-ispazju. 
 

 

Ejja nisimgħu: 
 
Numru wieħed 
Hekk kien qisu l-ġeru meta t-tfal lemħuh l-ewwel darba. 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 
 

Numru tnejn 
Hawn kien jorqod il-ġeru. 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 
 
Numru tlieta 
Il-missier ħareġ jixtri din. 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 
 
Numru erbgħa 
It-tfal ħallew lill-kelb jiġri mingħajr din.  
[waqfa ta’ 3 sekondi] 
 

Numru ħamsa 
Kelma li tfisser ġera ħafna. 
[waqfa ta’ 10 sekondi għal min għadu qed jikteb] 
 

Issa se nerġa’ naqralek it-tieni silta, għat-tieni u l-aħħar darba. 
Waqt il-qari tista’ tkompli taħdem l-eżerċizzji. 
 

Qari tat-Tieni Silta (It-tieni darba) 
 

 

Kien qisu kobba suf maħmuġa tinten.  Meta Jonathan u Emmie lemħu dik il-
kobba suf, taħt il-bankina tal-istejġ tal-linja, huma u sejrin l-iskola, talbu ’l 
ommhom tħallihom jaraw x’kienet. Sabu li kien ġeru.  Kien qed iterter bil-bard 
u bil-ġuħ. Bħal donnu beża’ meta resqet omm it-tfal lejh.  Beża’ li l-bnedmin 
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kollha kienu kattivi. Omm it-tfal ħasbet li jkun aħjar tieħu l-kelb id-dar 
imbagħad tara forsi jekk issiblux familja oħra li tieħu ħsiebu. Qegħditu f’qoffa u 
raqad fil-pront. Kemm iggustawh it-tfal!  Fejn is-soltu jdumu wara l-iskola 
dakinhar għaġġlu ma’ sħabhom ħalli juruhom lil ‘Johnnie’.  Il-kelb induna li dak 
kien ismu u beda jħares bil-ħlewwa lejn kull min isejjaħlu bih.  Ommhom 
kienet taf li ladarba l-ġeru kellu isem, kienet ħaġa tqila li joħroġ mid-dar.  
Johnnie sar parti mill-familja. Darba missierhom kien ħiereġ jixtri l-gazzetta, 
bħas-soltu bil-kelb miegħu.  It-tfal marru miegħu għax ix-xogħol tal-iskola kien 
lest.  Fit-triq qatgħuha li jħalluh jiġri bla ċinga imma f’daqqa waħda Johnnie 
ħarab.  Għalxejn ġrew warajh għax ma rawhx aktar b’għajnejhom.  Lura d-dar, 
irrakkuntaw kollox lil ommhom, fost ħafna biki u wrewha ċ-ċinga ‘vojta’.  Hi 
tbissmet – waqt li għamlet sinjal lejn il-qoffa ta’ ħdejn il-bieb tal-bitħa.  Johnnie 
kien hemm, rieqed fil-fond.  Għejja għax tant lebbet, li żaqqu baqgħet tielgħa u 
nieżla.  It-tfal tgħallmuha l-lezzjoni.  Qatt ma ħallewlu ċ-ċinga li ma jmurx 
jaħrab u ... ma jsibx it-triq. 
 

 

Issa se naqralek Taħriġ A għat-tieni u l-aħħar darba. 
F’dan it-taħriġ inti għandek tagħżel kif tkompli l-aħjar is-sentenza skont dak li 
smajt.  Għandek tliet għażliet, imma waħda biss hija t-tajba. L-ewwel waħda 
hija eżempju. 

 
Numru wieħed 
Ma’ min kienu t-tfal meta sabu l-kelb? 
(a) ma’ nannithom. 
(b) ma’ missierhom. 
(ċ) ma’ ommhom. 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 
 

Numru tnejn 
Fejn kien il-kelb meta t-tfal lemħuh għall-ewwel darba? 

(a) Ħdejn il-posta. 

(b) Ħdejn tal-gazzetti. 
(ċ)    Ħdejn l-istejġ tal-linja. 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 

 
Numru tlieta 
L-ewwel ħsieb tal-omm kien li 
(a)  tħalli l-kelb hemm. 
(b)  tieħdu d-dar u trabbieh. 
(ċ)  tieħdu d-dar u żżommu sakemm issib familja li setgħet tieħu ħsiebu. 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 
 

Numru erbgħa 
It-tfal tant kienu eċitati bil-kelb 
(a)   li ħaffew lejn id-dar wara l-iskola. 
(b)   li ħaduh magħhom l-iskola. 
(ċ)   li ma marrux skola. 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 
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Numru ħamsa 
Kull meta l-kelb jisma’ ismu  
(a)    kien jinbaħ. 
(b)    kien iħares bil-ħlewwa.  
(ċ)    kien iferfer denbu. 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 

 
Issa se ngħaddu għal Taħriġ B. 
 
F’dan it-taħriġ se nitolbok xi informazzjoni u int trid issib il-kelma jew kliem 
mis-silta. 

 
Ejja nisimgħu: 
 
Numru wieħed 
Hekk kien qisu l-ġeru meta t-tfal lemħuh l-ewwel darba. 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 

 
Numru tnejn 
Hawn kien jorqod il-ġeru. 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 
 
Numru tlieta 
Il-missier ħareġ jixtri din. 
[waqfa ta’ 3 sekondi] 
 
Numru erbgħa 
It-tfal ħallew lill-kelb jiġri mingħajr din.  
[waqfa ta’ 3 sekondi] 
 
Numru ħamsa 
Kelma li tfisser ġera ħafna. 
[waqfa ta’ 10 sekondi għal min għadu qed jikteb] 

 
Issa għandek ftit ħin biex tiċċekkja l-eżerċizzji kollha. 
 
Grazzi.  L-eżami tas-smigħ spiċċa. 
 
Saħħa tfal! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


