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IT-TIELET 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.
2.
3.
4.
5.

L-istudenti jintalbu jiftħu l-karta.

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 lmistoqsijiet.
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.

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 lmistoqsijiet.
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.
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L-Ewwel Silta: Esperjenza ta’ Żagħżugħa

“Meta kelli 16-il sena, uħud minn sħabi tal-iskola kienu jaqbdu miegħi fuq il-piż żejjed li
kelli. Għalhekk iddeċidejt li nagħmel id-dieta.”

Dan qalitu żagħżugħa li, f’temp ta’ għaxar snin, esperjenzat kundizzjonijiet marbuta mal-ikel.
Malli bdiet id-dieta, bdiet tirċievi kumplimenti mill-istess persuni li kienu jmaqdruha.

Tant kienet qed tħossha tajba li tilfet il-kontroll u riedet tonqos iktar. Kienet konvinta li aktar ma
titlef mill-piż, aktar kienet se tkun aċċettata. Bdiet kompetizzjoni magħha nnifsiha u fi żmien sitt

xhur naqset 25 kg. Waqfet tiekol għal kollox u bdiet tagħmel eżerċizzju fiżiku qawwi. Saħħitha
marret lura u bdew jiddgħajfu xagħarha, snienha u d-dwiefer.
f’dipressjoni u kellha tkun rikoverata fl-isptar.

Bdiet tgħajja ħafna, waqgħet

“L-agħar żmien kien bejn is-16 u l-21 sena, iżda wara ħafna sforzi bdejt niekol u bdejt intella’ l-

piż,” żiedet tgħid iż-żagħżugħa. Fil-bidu, l-ikel kien għaliha qisu velenu u wara li tiekol kienet

tneħħih mill-ewwel. Issa ilha 12-il sena li rkuprat u qed tgawdi lil binha ta’ tliet snin u dan
minkejja li t-tobba kienu qatgħu qalbhom li jista’ jkollha t-tfal.

Taħriġ A. Agħżel it-tajba jew imla l-vojt fejn meħtieġ.

(5 marki)

1. Sħabha tal-iskola kienu jaqbdu ma’ din iż-żagħżugħa għax kienet (irqiqa, qasira, ħoxna).
2. Aktar ma bdiet titlef mill-piż, aktar bdiet tħossha (aċċettata, irrabjata, minsija).

3. F’(erba’, ħames, sitt) xhur naqset 25 kilo, waqfet tiekol u bdiet tagħmel ħafna ___________
fiżiku.

4. Xagħarha, id-dwiefer u (saqajha, idejha, snienha) bdew jiddgħajfu, bdiet (timxi, tgħajja, issajjar)
ħafna u waqgħet f’_____________.

5. Għamlet xi żmien rikoverata fl-____________ iżda llum ilha (ħdax, tnax, ħmistax)-il sena li
rkuprat u għandha (tifel, tifla) ta’ tliet snin.
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It-Tieni Silta: Munita Maġika

Kienet lejlet il-battalja u s-suldati kienu mbeżżgħa. Xi saħħar kien ħabbar li kienu se jitilfu. Il-

Ġeneral kien inkwetat għax b’dak il-moral ma setax jittama f’rebħa. Għalhekk ġabar is-suldati u
qalilhom: “Ħbieb, jien ma nemminx fis-sħaħar imma nemmen fl-allat tagħna. Għandi munita

maġika li se ngħolliha fl-ajru quddiemkom. Jekk tiġi fuq in-naħa tax-xwabel ifisser li l-allat iriduna

niġġieldu u jekk il-munita tiġi n-naħa li turi weraq tal-palm ifisser li jriduna nfittxu l-paċi u nċedu larmi.”

Is-suldati qablu miegħu u kollha ħarsu b’kurżità waqt li l-Ġeneral għolla l-munita.
“Xwabel!” għajtu f’daqqa. “Niġġieldu u nirbħu!”
Il-Ġeneral ġabar il-munita, biesha u beda jlesti għall-battalja li spiċċat b’rebħa għalihom.
“L-allat kienu magħna. Għalhekk irbaħna,” qallu l-Kapural. “Il-munita maġika ma tiżbaljax!”
“Veru ma setgħetx tiżbalja għax in-naħiet it-tnejn kienu juru xwabel!” wieġeb bid-daħka l-Ġeneral.
“Ma’ nies li jemmnu fis-sħaħar kelli ninqeda b’din il-munita biex ma nħallihomx jitqarrqu.”

Taħriġ B. Aqta’ linja taħt Veru jew Falz.

(5 marki)

1.

Lejlet il-battalja s-suldati kienu ferħanin.

Veru

Falz

2.

Il-Ġeneral ma kienx jemmen fis-sħaħar imma fl-allat.

Veru

Falz

3.

Meta l-Ġeneral għolla l-munita, din ġiet fuq in-naħa tax-xwabel.

Veru

Falz

4

Is-suldati ġġieldu u rebħu l-battalja.

Veru

Falz

5.

Iż-żewġ naħiet tal-munita kienu juru l-weraq tal-palm.

Veru

Falz

Tmiem il-karta
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