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

IL-ĦAMES SENA          IL-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  Għamlitielha l-mogħża! 
 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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Għamlitielha l-mogħża! 
 
 
Eliżabetta kienet mara sinjura tgħix ġo villa fil-kampanja. Anna kienet is-
seftura tas-sinjura Eliżabetta u kienet ilha taħdem ġo din il-villa għal aktar 
minn għaxar snin.  Anna kienet mara ħabrieka u nadifa imma kellha rasha 
iebsa. Kien kollu għalxejn li s-sinjura kienet twissiha ta’ spiss biex toqgħod 
attenta, minn widna jidħol u mill-oħra joħroġ sparat.  Darba Eliżabetta qalet lis-
seftura tagħha: ‘Anna, jien sejra l-knisja.  Jekk ikollok bżonn toħroġ tixtri, 
tinsiex tagħlaq il-bieb ta’ barra.  Taf kemm-il darba għidtlek, imma inti ma tatix 
każ x’ngħidlek.  Bil-bieb miftuħ jista’ jidħol xi ħadd jisraqna jew jagħmel xi 
ħsara!’ 
 
Is-sinjura marret il-knisja, waqt li Anna kompliet fuq xogħolha fid-dar.  X’ħin 
lestiet il-faċendi, ftakret li riedet tmur tixtri l-ħaxix u l-frott.  Qabdet u ħarġet 
tixtri, u bħas-soltu, ħalliet il-bieb miftuħ. ‘Għalfejn noqgħod nagħlaq il-bieb kull 
darba li noħroġ,’ qalet bejnha u bejn ruħha.  ‘Mur ara min ġej.  Lanqas tara ruħ 
hawn.  Din fissazzjoni tas-sinjura li jidħol xi ħadd!’ 
 

Fi triqitha waqfet titkellem mas-seftura tal-ġara.  Sadanittant ma ndunatx li mit-
triq kien għaddej Żeppi l-bejjiegħ tal-ħalib bit-tliet mogħżiet tiegħu. Xħin Żeppi 
waqaf ibigħ il-ħalib, l-ikbar mogħża daħlet tiġri fil-villa tas-sinjura Eliżabetta.  Il-
mogħża bdiet iddur madwar il-kmamar tal-villa kollha.  Wara li daret isfel 
telgħet fuq u sabet ruħha fil-kamra tas-sodda tas-sinjura.  F’din il-kamra kien 
hemm mera kbira u sabiħa, li kienet tqum kemxa flus mhux ħażin. Il-mogħża 
rat lilha nnifisha fil-mera u ħasbet li kien hemm mogħża oħra. 
 
Ta’ mogħża li hi, bdiet thejji ruħha għall-ġlied.  Baxxiet rasha, u b’rankatura 
marret b’saħħitha kollha għal ġol-mera, hekk li din tfarrket u saret melħ. 
 
Tistgħu timmaġinaw x’ġara meta s-sinjura Eliżabetta waslet lura d-dar.  
Wiċċha tilef il-kulur u kif rat dik il-ħerba kollha kien ser jagħtiha ħass ħażin.  
Għalxejn Anna bdiet tipprova tgħidilha x’ġara u li ma terġax tħalli l-bieb miftuħ, 
Eliżabetta qalet lil Anna li ma setgħetx tibqa’ seftura magħha, għax hi ma 
kinitx tisma’ mill-pariri tagħha.  Tar-ras iebsa li kellha, pattietha qares!  
Għamlitielha l-mogħża! 
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Għamlitielha l-mogħża! 
 

A.  L-Ewwel Parti 

Immarka √ fil-kaxxa t-tajba                                  (15-il marka) 

 

1. Is-sinjura Eliżabetta kienet tgħix    fil-belt. 
 fil-kampanja. 
 ħdejn il-baħar. 
 ħdejn razzett tal-mogħoż 

 

2. Anna kienet ____________ tas-
sinjura Eliżabetta. 

 il-koka 

 il-ġara 
 is-seftura 
 il-kuġina 

 

3. Kemm kienet ilha taħdem Anna 
mas-sinjura Eliżabetta? 

 Ftit xhur. 
 Inqas minn ħames snin. 
 Għaxar snin. 
 Aktar minn għaxar snin. 

 

4. Anna kienet mara nadifa u  rasha iebsa. 

 qalbha tajba. 

 ilsienha twil. 
 titkellem ħafna. 

 

5. Is-sinjura Eliżabetta kellha bżonn 
tmur 

 sas-suq. 
 sal-pjazza. 
 sal-knisja. 

 sal-librerija. 
 

6. X’vizzju kellha Anna?  Li tisraq. 
 Li toqgħod titkellem mal-ġirien. 

 Li tħalli l-bieb ta’ barra miftuħ. 
 Li toħroġ tixtri mingħajr ma 

tgħid lis-sinjura. 

 

 

7. X’ħarġet tixtri Anna?  Ħut. 
 Laħam. 
 Dqiq. 
 Ħaxix u frott. 

 
 

8. Ma’ min waqfet titkellem Anna?  Ma’ waħda mill-ġirien. 
 Ma’ Żeppi. 

 Mas-seftura tal-ġara. 
 Mas-sinjura Eliżabetta 
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9. X’kien ibigħ Żeppi?  Mogħoż. 
 Bajd. 
 Ħalib. 

 Bigilla. 
 

10. Kemm kellu mogħoż Żeppi?  Waħda. 

 Tnejn. 

 Tlieta. 

 Erbgħa. 

 

11. Liema mogħża rnexxielha tidħol fil-
villa? 

 L-iżgħar mogħża. 
 L-akbar mogħża. 
 Il-mogħża l-bajda. 
 Il-mogħża s-sewda. 

 

12 

* 
‘‘ħabrieka’’ tfisser  għażżiena 

 antipatka 
 bieżla 
 maħmuġa 

 

13. 

* 
‘‘saret melħ’’ tfisser  l-injam inbidel f’melħ 

 inkisret f’biċċiet 

 saret tiswa ħafna 
 saret tajba biex il-mogħża 

tikolha. 
 

B.  It-Tieni parti 

Immarka √ fil-kaxxa skont jekk hux VERU, FALZ jew MA SSEMMITX 
 

(5 marki) 
 

  VERU FALZ MA 
SSEMMITX 

14. Il-mogħża daret il-kmamar ta’ isfel qabel 
ma telgħet fuq. 

   

15. Il-mera kienet tinsab fil-kamra tal-banju. 
   

 

16. Il-mogħża ħasbet li hemm mogħża oħra 
fil-kamra. 

   

17. Is-sinjura Eliżabetta qabdet twerżaq 
meta rat dik il-ħerba kollha. 

   

18. Wara dan l-inċident Anna baqgħet 
seftura mas-sinjura Eliżabetta. 

   

 

 

Tmiem il-Karta 


