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IR-RABA’ SENA          IL-MALTI   (Il-Fehim mis-Smigħ)      ĦIN:  15 – il minuta 
 
 
 

IL-KARTA TAL-GĦALLIEMA 
 

Gwida għat-Tmexxija tal-Eżami tal-Fehim mis-Smigħ 
Jitqassmu l-karti bil-mistoqsijiet u l-istudenti jiktbu isimhom, kunjomhom u l-klassi. Kull taqsima 
għandha 5 marki.    

 L-Istruzzjonijiet għall-ewwel u t-tieni silta: 
 
1. L-istudenti jintalbu jiftħu l-karta. 

2. 
L-istudenti jisimgħu lill-eżaminatur jaqra l-ewwel silta, l-istruzzjonijiet tat-taħriġ u t-taħriġ 
innifsu għall-ewwel darba. Waqt il-qari l-istudenti jkunu jistgħu jibdew iwieġbu 
l-mistoqsijiet. 

3. L-istudenti jisimgħu lill-eżaminatur jaqra l-ewwel silta, l-istruzzjonijiet tat-taħriġ u t-taħriġ 
innifsu għat-tieni darba. Waqt il-qari l-istudenti jkunu jistgħu jkomplu jwieġbu l-mistoqsijiet. 

4. 
L-istudenti jisimgħu lill-eżaminatur jaqra t-tieni silta, l-istruzzjonijiet tat-taħriġ u t-taħriġ 
innifsu għall-ewwel darba. Waqt il-qari l-istudenti jkunu jistgħu jibdew iwieġbu 
l-mistoqsijiet. 

5. L-istudenti jisimgħu lill-eżaminatur jaqra t-tieni silta, l-istruzzjonijiet tat-taħriġ u t-taħriġ 
innifsu għat-tieni darba. Waqt il-qari l-istudenti jkunu jistgħu jkomplu jwieġbu l-mistoqsijiet. 

 

 
  

Rotta 
1 

Kulleġġ San Nikola Sekondarja tas-Subien, In-Naxxar 
Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena 

Frar 2015 
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L-Ewwel Silta: Il-Ħolma 
Dal-lejl kienet reġgħet ħolmot biha. Dejjem l-istess ħolma. Rat lilha nnifisha fil-mera meta kienet 
tfajla ta’ madwar erbatax-il sena u madwar għonqha kienet liebsa l-ġiżirana li kienet tatha n-nanna 
għall-griżma. Kienet ġiżirana tad-deheb b’pendent forma ta’ farfett ikkulurit b’ħafna fosos ileqqu. 
Malli qamet marret dritt tfittixha mal-ftit ċekċik tad-deheb li kellha. Damet tfittex ftit mhux ħażin 
imma fl-aħħar sabitha f’kaxxa fil-qiegħ tal-kexxun. Xħin fetħet il-kaxxa, fil-wiċċ kien hemm ukoll 
labra forma ta’ salib tal-Kavallieri magħmula mill-filugranu. Baqgħet tħares lejha għal ftit ħin. Im-
bagħad ftakret. Kien tahielha Karmenu fl-ewwel San Valentinu li ċċelebraw flimkien. Żgur li 
n-nanna riedet tgħaddilha xi messaġġ permezz tal-ħolma. 
Taħriġ A. Agħżel it-tweġiba t-tajba billi tagħmel  fil-kaxxa t-tajba.                          (10 marki) 

1. Kienet dejjem qed toħlom   l-istess ħolma. 
 ħolma differenti. 
 ħolma kerha. 

2. Fil-ħolma kellha madwar   tlettax-il sena. 
 erbatax-il sena. 
 sittax-il sena. 

3. Kienet liebsa ġiżirana   tad-deheb. 
 tal-fidda. 
 tar-ram. 

4. Il-pendent li kien hemm mal-ġiżirana 
kellu forma ta’  

 farfett. 
 fjura. 
 lanġasa. 

5. Il-ġiżirana kienet   damet tfittixha ħafna. 
 sabitha malajr. 
 qatgħet qalbha u waqfet tfittex. 

6. Il-ġiżirana sabitha   f’kaxxa fil-gwardarobba. 
 f’kaxxa fil-kexxun. 
 f’kaxxa taħt is-sodda. 
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7. Fil-wiċċ tal-kaxxa kien hemm   ċurkett. 
 pendent. 
 labra b’forma ta’ salib tal-Kavallieri. 

8. Is-salib kien magħmul   mill-fidda. 
 mill-fildiferru. 
 mill-filugranu. 

9. Il-mara tal-istorja   ftakret mill-ewwel min kien taha l-labra 
tas-salib. 

 damet ftit biex ftakret min kien taha 
l-labra tas-salib. 

 ma ftakritx min kien taha l-labra 
tas-salib. 

10. Dan ir-rigal kien tahulha Karmenu   fl-ewwel anniversarju tagħhom bħala 
għarajjes. 

 fl-ewwel San Valentinu tagħhom. 
 f’għeluq sninha. 

 
It-Tieni Silta: L-Internet 
Naf min juża l-Internet u l-email biex jibgħat messaġġi sbieħ. Min jaf kemm mijiet u eluf ta’ nies 
jaqrawhom u jgħadduhom lil ħaddieħor!  Imma llum il-progress fit-teknoloġija wassal biex min irid 
jagħmel il-ħażin. It-teknoloġija qed toffri modi ġodda kif wieħed imur kontra l-kmandamenti. 
Pereżempju l-kmandament “La toqtolx”. Qabel, dan il-kmandament kien jirreferi għal meta 
bniedem joqtol lil xi ħadd fiżikament waqt xi ġlieda. Illum wieħed jista’ joqtol bis-sewqan meta 
jiġri ħafna waqt li jkun xurban. Isir ukoll qtil permezz tal-gwerer, b’armi sofistikati fejn jinqatlu 
ħafna nies bla ma lanqas biss tarahom. Tassew ħasra meta x-xjenza u t-teknoloġija jiġu użati b’dan 
il-mod. Ikun aħjar jekk nagħtu kas it-tajjeb li nistgħu nagħmlu bix-xjenza u t-teknoloġija. Imma 
m’għandniex għalfejn immorru wisq ’il bogħod. Tista’ tgħaddi kumment pożittiv fuq xi ħadd u 
tiktbu fuq Facebook jew tibagħtu b’email. B’hekk il-ġid jinxtered aktar u malajr, u l-attenzjoni 
tagħna tkun fuq it-tajjeb li nistgħu nagħmlu bit-teknoloġija u mhux fuq il-ħażin. 
(Addattament ta’ Forza Qawwija ta’ Mons. Pawlu Cremona OP, Flimkien, Ottubru 2012, Ħarġa 95) 
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Taħriġ B. Aqta’ linja taħt Veru jew Falz.                                                                      (10 marki) 
 

1. It-titlu ta’ din is-silta huwa: Il-Facebook u l-emails. Veru Falz 
2. Ħafna nies jużaw l-Internet biex jibagħtu messaġġi sbieħ. Veru Falz 
3. Huma ftit dawk in-nies li jaqraw u jgħaddu dawn il-messaġġi lil ħaddieħor. Veru Falz 
4. It-teknoloġija qed toffri modi ġodda kif wieħed jimxi mal-kmandamenti. Veru Falz 

5. Qabel il-kmandament “La toqtolx” kien jirreferi għal meta bniedem joqtol lil 
xi ħadd permezz tal-użu tat-teknoloġija. Veru Falz 

6. Illum il-kmandament “La toqtolx” qed jirreferi wkoll għal meta jinqatlu n-
nies permezz tat-teknoloġija fejn lanqas biss tarahom. Veru Falz 

7. Hija ħasra li nużaw it-teknoloġija b’mod negattiv. Veru Falz 

8. Għandna nużaw it-teknoloġija sabiex ngħaddu kummenti pożittivi fuq 
ħaddieħor. Veru Falz 

9. Permezz tat-tixrid ta’ kummenti pożittivi l-attenzjoni tkun fuq it-tajjeb. Veru Falz 
10. Il-messaġġ prinċipali tas-silta hu biex nużaw it-teknoloġija kif suppost. Veru Falz 

 
TMIEM IL-KARTA 

 


