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EŻAMIJIET TA’ NOFS IS-SENA TAL-ISKEJJEL PRIMARJI 2015 

IL-ĦAMES SENA          MALTI  (Is-Smigħ)         ĦIN:  30 minuta 

 

Il-Karta tal-Għalliema 

 

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

 
Ir-riżorsi: 

1. It-test li jinqara 

2. Il-karta tal-mistoqsijiet 

3. Riga u lapes. 

 

Jitqassmu l-karti bil-mistoqsijiet u t-tfal jintalbu jiktbu isimhom, kunjomhom u l-isem 

tal-klassi. 

 

L-għalliema jgħidu lill-istudenti li: 

 
1.  Il-karta għandha tinżamm wiċċha ’l isfel. 

 Ser tinqralhom l-istorja Il-mappa. 

 Għandhom jisimgħu b’attenzjoni waqt dan l-ewwel 

qari. 

 Ma jwieġbu xejn u ma jiktbu xejn waqt dan il-qari. 

  
 

5 minuti 

2.  Jaqilbu l-karta tal-mistoqsijiet wiċċha ’l fuq. 

 L-għalliema jaqrawlhom għal darba l-mistoqsijiet 

waqt li t-tfal jaqrawhom f’qalbhom imma ma jiktbu 

xejn. 

 
5 minuti 

3.  Jaqilbu l-karta tal-mistoqsijiet wiċċha ’l isfel u 

jisimgħu t-tieni qari tas-silta. 

 Ma jwieġbu xejn u ma jiktbu xejn waqt dan it-tieni 

qari. 

 
5 minuti 

4.  Għandhom jerġgħu jaqilbu l-karta wiċċha ’l fuq. 

 Għandhom iwieġbu skont kif mitlub. 

 Jimmarkaw b’mod ċar u waħda biss għal kull 

mistoqsija. 

  
8 minuti 

5.  Ser jinqralhom it-test għat-tielet darba. 

 Jistgħu jkomplu xi mistoqsijiet li ħallew barra waqt 

dan it-tielet qari. 

      
      4 minuti 

6.  Jiċċekkjaw it-tweġibiet, ikomplu dawk li 

m’għamlux u jkunu ċerti li mmarkaw waħda bħala 

tweġiba. 

 

3 minuti 
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Il-mappa 

 
 

L-Ewwel Parti 

 

Id-dar tal-Belt li darba kienet tan-nanna Lina ilha aktar minn tletin sena ma tinfetaħ.  

Minflok ċavetta, Karmenu kellu muftieħ daqsiex.  Mill-isprall tal-kantina kien qed 

jixref il-ħaxix ħażin.  X’riħa taqsam ta’ umdu ħarġet meta fetaħ il-bieb!  L-għamara 

kienet kollha mgħottija b’lożor bojod daqs dinja mimlija trab.  Karmenu ħassu li kien 

qiegħed ġo film tal-biża’.  Ħassu jitkexkex iżda ż-żewġt itfal tiegħu,  Mark ta’ erbatax 

u Sandro ta’ ħdax-il sena, kienu diġà telgħu u niżlu mis-sular ta’ kif tidħol, sa fuq il-

bejt, u sal-kantina, xi tliet darbiet. 

 

Is-subien kellhom subgħajhom jikluhom biex jaraw x’kien hemm taħt il-lożor.  

Karmnu qalilhom, ‘Neħħuhom bil-mod għax inkella jtir ħafna trab.’ 

 

Daħlu fil-kamra tas-sodda, li kellha t-tieqa tagħha tagħti għal fuq il-baħar. Is-subien  

żammew il-lożor mit-truf, u twewhom flimkien biex it-trab ġie n-naħa ta’ ġewwa. 

Sandro, ta’ kurjuż li kien, beda jiftaħ il-bibien tal-gwardarobbi u l-kxaxen tat-twaletta 

u tal-armarji.  Induna li r-raba’ u l-aħħar kexxun tal-gradenza ma setax jinfetaħ.  

Għalxejn ġebbed u ġebbed ... kien weħel. Mark, bil-ħlewwa kollha, reġa’ għalaq il-

kexxun, tah xi żewġ skossi ħfief, u ppruva jiftħu ... u din id-darba meta nfetaħ Mark 

induna li kien hemm karta mitwija pulit fih.  ‘‘Ara! B’dik kien qed iżomm mela!’’ qal 

Mark.   

 

It-Tieni parti 

 

Mark fetaħ il-karta mitwija u sab li kienet mappa. Mappa ta’ dik l-istess dar, u salib 

aħmar kbir bil-kelma ‘Hawn!’ ħdejh. 

 

X’ħin raw il-mappa, Karmnu u wliedu stagħġbu ħafna.  Flimkien, ippruvaw isibu l-

post fejn kien jidher bil-kelma ‘‘Hawn’’ ħdejh fuq il-mappa, iżda għalxejn.  Fejn 

suppost kien immarkat li hemm armarju, ma kien hemm xejn ħlief ħajt vojt.  Karmenu 

ħabbat ħelu ħelu mal-ħajt.  Il-ħoss tat-taħbita wera biċ-ċar li dak ma kienx ħajt solidu 

tal-ġebel, iżda folja njama miżbugħa eżatt bħat-tliet ħitan l-oħra biex jidher pariġġ.  

Karmnu xejjer daqqa ta’ sieq mal-ħajt.  Għamel toqba kbira bid-daqqa li ta għaliex bl-

umdità l-injam kien irtab.  Neħħa l-bċejjeċ minn madwar it-toqba, sakemm dehret il-

bqija tal-kamra tas-sodda kif kienet qabel. Kienet ħafna akbar u hemm kien, l-armarju 

moħbi wara t-taparsi ħajt. 

 

Kien fih ħafna boroż b’muniti li s-subien qatt ma kienu raw bħalhom. Kien hemm 

borża mmermra tal-ħarir li fiha kien hemm ħafna ċrieket u ċpiepet tad-deheb, imżejna 

bil-ħaġar prezzjuż.  Kulħadd baqa’ ċċassat, l-iżjed Karmnu.  Bil-kurżità ta’ ibnu 

Sandro, malajr kien żdied il-wirt tal-familja. 
 

 

 

Addattata minn silta ‘Fleur u Lee jsibu mappa’ ta’ Tania Cilia  

li dehret fil-Gazzetta Tagħna t-Tfal ta’ Frar 2009 

 

 



Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena -  Malti Smigħ il-Fehem  2015 -  Il-Ħames Sena                     Paġna 3 minn 4 
 

Il-mappa 

 

A.  L-Ewwel Parti.  Immarka √ fil-kaxxa t-tajba    (7 marki) 

 

1. Id-dar kienet ilha    għoxrin sena magħluqa. 

 inqas minn tletin sena magħluqa. 

 tletin sena magħluqa. 

 aktar minn tletin sena magħluqa. 

 

2. Meta fejn beda ħiereġ il-ħaxix ħaxin?  Mit-tieqa tal-kamra tas-sodda. 

 Mit-tieqa tal-kantina. 

 Mill-isprall tal-kantina. 

 Mill-bieb ta’ barra. 

 

3. Wieħed seta’ jxomm l-umdità  kif tagħlaq il-bieb tad-dar. 

 kif tiftaħ il-bieb tad-dar. 

 kif tinżel fil-kantina. 

 kif titla’ fuq il-bejt. 

 

4. Għaliex l-għamara kienet mgħottija 

bil-lożor? 

 Kien qed jinħadem film tal-biża’. 

 Is-sidien kienu qed jiżbgħu. 

 Sabiex l-għamara tiġi prottetta 

mit-trab. 

 L-għamara kienet ser tinbiegħ. 

 

5. Min beża’ ftit meta daħlu fid-dar?  Mark beża’. 

 Il-missier beża’. 

 Sandro beża’. 

 Ħadd ma beża’. 

 

6. Il-kamra tas-sodda kellha tieqa li 

tagħti 

 għall-ġnien. 

 għall-baħar. 

 għall-kampanja. 

 għall-pjazza. 

 

 

7. Liema kexxun tal-gradenza ma setax 

jinfetaħ? 

 L-ewwel kexxun. 

 It-tieni kexxun. 

 It-tielet kexxun 

 L-aħħar kexxun. 

 

 

 

B. It-Tieni Parti.  Immarka √ fil-kaxxa t-tajba   (8 marki) 
 

8. F’liema kamra nstabet il-mappa?   Fil-kamra tas-sodda. 

 Fil-kċina. 

 Fis-salott. 

 Fil-kamra ta’ fuq il-bejt. 
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9. Is-salib aħmar kbir ta’ fuq il-mappa 

suppost kien qed jimmarka 

 sufan. 

 gwardarobba. 

 armarju. 

 sodda. 

 

10. Karmenu nduna li l-ħajt ma kienx 

wieħed solidu 

 għax induna li kienet biċċa njama. 

 għax induna mill-ħoss tat-taħbita. 

 għax induna li kien ħajt falz. 

 għax qara l-informazzjoni fuq il-

mappa. 

 

11. X’kien fih l-armarju?  Aktar mapep. 

 Muniti antiki, ċrieket u ċpiepet. 

 Kotba u għodod antiki. 

 Karti tal-flus qodma. 

 

12 

* 

‘‘ħabbat ħelu ħelu’’ tfisser  Ħabbat b’kemm kellu saħħa. 

 Ħabbat biex jagħtuh il-ħelu. 

 Ħabbat bil-mod il-mod. 

 Ħabbat b’ħafna storbju. 

 

13. 

* 

‘‘ borża mmermra tal-ħarir’’ tfisser  Drapp li kważi ser jitqatta’. 

 Drapp magħmul minn biċċa bajda. 

 Drapp fin. 

 Drapp sod. 

 

Ċ.  It-Tielet Parti. 

Fuq l-istorja kollha.  Immarka √ fil-kaxxa skont jekk hux VERU jew FALZ.    
(5 marki) 

 

  VERU FALZ MA 

SSEMMIETX 

14. In-nanna Lina ilha mejta aktar minn tletin 

sena. 

   

15. Il-gradenza tal-kamra tas-sodda kellha tliet 

kxaxen. 

   

16. Il-kamra tas-sodda kienet akbar milli ħasbu 

Karmenu u t-tfal. 

   

17. Ma kienx faċli għal Karmenu biex jifqa’ l-

injama. 

   

18. Karmenu feraħ b’dik is-sejba li għamlu.    

 

 

Tmiem il-Karta 


