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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-Istudenti 
 
 
 
 
Ismek u Kunjomok 
 

  
IL-MARKA 

 

 
Klassi: 
 

 20 
 

 
 
 

 
Taqlibx din il-paġna qabel ma jgħidulek l-għalliema. 

 
In-numri mmarkati bi stilla * fihom 2 marki. 
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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. 
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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. 

 
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. 
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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 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


