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ROTTA 1

ĦIN: 15-IL MINUTA

Il-Karta tal-Għalliema
Gwida għat-Tmexxija tal-Eżami tal-Fehim mis-Smigħ
1. L-għalliema tal-Malti li se jmexxu l-eżami tas-smigħ isellmu lill-istudenti u wara li jitqassmu
l-karti tal-eżami tas-smigħ jgħidulhom:
“Bonġu. Nitlobkom biex tiktbu isimkom, kunjomkom u l-klassi fil-post ipprovdut fil-karta ta’
quddiemkom.”
2. Meta l-għalliema jaraw li l-istudenti lestew, jgħidulhom:
“Issa se naqralkom is-silta. Nitlobkom toqogħdu attenti għall-qari. Ma tistgħux tiktbu jew
taħdmu l-eżerċizzji waqt li nkun qed naqralkom is-silta.”
3. L-għalliema jaqraw is-silta kollha b’ritmu meqjus u meta jispiċċaw mill-qari jgħidu lillistudenti:
“Issa se naqralkom l-istruzzjonijiet u l-eżerċizzji li tridu taħdmu fuq is-silta li għadkom kemm
smajtu. Tistgħu taħdmuhom waqt li qed naqra. Infakkarkom li s-silta ser terġa’ tinqralkom
darb’oħra.”
4. L-għalliema jaqraw l-istruzzjonijiet u l-eżerċizzji kollha kif hemm fil-karta. Wara dan il-qari
l-istudenti jingħataw ftit ħin biex jaħdmu qabel ma jibda t-tieni qari tas-silta.
5. L-għalliema jgħidu lill-istudenti:
“Issa se naqralkom għat-tieni u l-aħħar darba s-silta flimkien mal-istruzzjonijiet u l-eżerċizzji.
Tistgħu tkomplu taħdmu waqt dan il-qari.”
6. Kif l-għalliema jtemmu t-tieni qari jagħtu l-ħin biex l-istudenti jkomplu jaħdmu l-karta. Hekk
kif tgħaddi kwarta mill-bidu tal-eżami, l-għalliema jgħidu lill-istudenti:
“ Il-ħin tal-eżami għadda. Jekk jogħġobkom ieqfu mill-kitba u se niġbor il-karti. Grazzi”
L-għalliema għandhom jaraw li l-karti kollha tal-eżami tas-smigħ jinġabru qabel l-istudenti
jkomplu bl-eżami tal-qari u l-kitba.
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L-Ewwel Silta: In-Nannu Ġużeppi
Għalija, in-nannu Ġużeppi kien l-eroj tiegħi, il-bniedem li dejjem kien kapaċi
joħorġok mill-inkwiet, ikun xi jkun il-każ. Panċer fit-tajer tal-karozza ċempel
lin-nannu Ġużepp. Infaqgħetlek kanna ċempel lin-nannu Ġużepp. Tibdil filklima tad-dinja ċempel lin-nannu Ġużepp. In-nannu Ġużepp ma kienx maħbub
biss minn uliedu. Kien apprezzat minn kulħadd għall-għerf li kien juri fil-pariri
li kien jagħti. Kien bniedem ta’ ftit kliem, iżda kliemu kien isaħħrek. In-nannu
kellu difett li kien iħobb jikkollezzjona u jżomm kollox. Kellu l-garaxx mimli b’
dak li kien faddal u ġabar matul is-snin. Qalb dan l-imbarazz kellu karozza li
kien għamel bil-biċċiet tal-wajer. In-nanna kemm-il darba kilitha idha biex
tarmiha mal-bqija tal-iskart. In-nannu kien iħobb jgħidli li din il-karozza kien se
jagħtiha lili, biex meta jmut nibqa’ niftakar fih.
In-nannu Ġużepp kien qatta’ xi snin minn ħajtu jaħdem bħala mekkanik wara li
waqaf mit-tarzna, iżda minn għajnejh kont tinduna li kellu xewqa waħda kbira li
kien għadu ma wettaqx. In-nannu Ġużepp kien jixtieq itir u jagħmel bħallgħasafar li tant kien iħobb. Kien jitpaxxa jara l-għasafar itiru u mhux l-ewwel
darba li xtara xi għasfur biex jagħtih il-ħelsien.
(Addattament minn Il-Ħolma tan-Nannu Ġuż ta’ Roberta Bajada)

Taħriġ A. Immarka taħt VERU jew FALZ skont dak li smajt fis-silta.

(5 marki)

VERU
1

In-nannu Ġużepp kien isolvi ħafna problemi.

2

In-nannu Ġużepp kien iħobb jarmi l-imbarazz.

3

Fil-garaxx in-nannu kellu karozza tal-wajer.

4

In-nannu Ġużepp kien jaħdem it-tarzna.

5

In-nannu Ġużepp ma kienx iħobb l-għasafar.
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FALZ

Paġna 2 minn 3

It-Tieni Silta: Kaboċċi u pastard u tlaqna ħa ndoqqu ta’ Warren Busuttil
It-tlieta ta’ waranofsinhar. F’dak il-kwiet tisma’ jvenven mat-triq kollha l-ħorn tal-ħaxix. U
mhux biss... tisma’ l-ħanġra tal-bejjiegħ jgħajjat: “Tal-ħaxix! Ara x’kaboċċi ġabilhom illum”.
Joħorġu grupp ta’ tużżana nies biex jixtru vann ħaxix. Xtraw kollox u battlulu vann! Però
dawn mhux biex jikluhom, imma biex itaqqbu fihom u jqattgħu kemm jifilħu ħalli joħolqu
strumenti tal-mużika. Strumenti tal-mużika tal-ħaxix... stramba hux! L-ewwel orkestra talħaxix ta’ Vjenna huwa l-isem ta’ din l-orkestra tal-ħaxix fi Vjenna. Dan il-grupp Awstrijak
iltaqa’ għall-ewwel darba biex jagħmel minestra ta’ mużika fi Frar tal-1998. Il-grupp
jikkonsisti minn għaxar mużiċisti u artisti, kok u teknixin tas-sound. Iltaqgħu flimkien biex
jaqsmu bejniethom it-talent li għandhom fil-mużika u fl-arti. Infatti uħud minnhom huma
poeti, skulturi, disinjaturi u saħansitra periti. L-intenzjoni tagħhom kienet dik li joħolqu xi
ħaġa ġdida u jagħtu ċans għal ġeneru rari ta’ mużika ġdida. Din l-orkestra rnexxielha toħroġ
tliet albums, apparti n-numru kbir ta’ kunċerti fl-Ewropa, l-Amerka, iċ-Ċina u Singapore.

Taħriġ B: Aqta’ linja taħt it-tweġiba t-tajba skont dak li smajt fis-silta.

(5 marki)

1. Tal-ħaxix kien imur ibigħ
a. filgħodu kmieni.

b. waranofsinhar.

ċ. tard filgħaxija.

2. In-nies kienu jixtru l-ħaxix biex
a. jagħmlu ikla gwappa.

b. jagħtuh lill-annimali.

ċ. jagħmlu strumenti tal-mużika.

3. L-ewwel orkestra tal-ħaxix ta’ Vjenna twaqqfet
a. fl-1998.

b. fl-1989.

ċ. fl-1898.

4. L-intenzjoni ta’ dan il-grupp kienet
a. li jaħlu l-ħaxix.

b. li joħolqu xi ħaġa ġdida.

ċ. li jduru d-dinja.

b. fl-Afrika.

ċ. fil-Ġappun.

5. Din l-orkestra tat kunċerti
a. fl-Ewropa.

Tmiem il-karta
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