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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 għas-silta: 
 
1. L-istudenti jintalbu jiftħu l-karta. 

2. L-istudenti jisimgħu lill-eżaminatur jaqra s-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 s-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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Is-Silta: L-Ewwel Miraklu 
Kelli ferħ ta’ ġenn biex narahom sejrin.  F’moħħi kelli pjan u ridt inwettqu llum qabel għada.  Iżda 
ma stajt nagħmel xejn sakemm ommi u missieri kienu għadhom hemm.  Meta, fl-aħħar, ħarġu mid-
dar, mort niġri fil-kċina niftaħ il-kabord.  
Il-plattini kienu fuq l-ixkaffa ta’ fuq nett, wieħed fuq l-ieħor, u t-tazzi kienu fuq l-ixkaffa ta’ 
taħthom. Ittawwalt fuq ponot subgħajja, ħtaft l-eqreb tazza u niżżiltha fuq il-mejda.  Ressaqt is-
siġġu li ma jżaqżaqx lejn il-kabord, inżajt il-karkur ħalli ma nħallix passi, u tlajt biex inġib plattina 
tal-ħġieġ, pariġġ it-tazza.  Għal tikka ma ħbattx rasi ma’ dak l-imnellaħ kabord fil-fixla! 
Issa kien jonqosni s-sulfarini. Dawk biss kien jonqosni għall-miraklu tal-ilma u n-nar.  Ressaqt is-
siġġu lejn il-kuker, erġajt inżajt il-karkur, u xxabbatt biex nilħaq il-kaxxa mdendla f’kaxxa oħra tal-
plastik, imwaħħla mal-ħajt. 
Xħin kelli kollox f’idi frixt l-affarijiet fuq il-mejda, fuq it-tvalja l-bajda, ressaqt il-vażun tal-fjuri 
min-nofs, u mlejt il-plattina kemm kemm bl-ilma, kif kien għamel missieri dakinhar tal-festin ta’ 
għeluq snini.  
Qsamt is-sulfarina biex tiġi qisha ‘L’ u ħallejtha tifflowtja fl-ilma bla ma nxarrab il-kubrit.  F’idi 
kelli sulfarina oħra, dik li kelli nqabbad biha.  Idejja bdew jirtogħdu.  Kont għadni qatt ma qabbadt 
sulfarina qabel.  Ara se tinħaraq, bdejt nisma’ l-vuċi ta’ ommi twerżaq f’widnejja.  Se jtirlek il-
kubrit u taħraq id-dar, beda jgħajjat missieri. 
Stajt nimmaġinahom quddiemi jgħajtu t-tnejn li huma.  Iżda malajr rabbejt il-kuraġġ u bdejt nimxi 
pass pass kif kien għamel missieri.  Xgħelt is-sulfarina bil-mod, kif jixgħelhom Frans is-sagristan, 
poġġejt il-kaxxa fuq il-mejda, ressaqt is-sulfarina l-imqabbda lejn dik tal-plattina, u qabbadtha. Im-
bagħad b’idi l-oħra għollejt it-tazza rasha ’l isfel u għattejt is-sulfarina ta’ ġol-ilma, kif kien għamel 
missieri, u tlaqtha fil-plattina.  It-tazza bdiet tiswied, is-sulfarina bdiet tintefa, iżda f’daqqa waħda l-
ilma kollu nbela’ għal ġot-tazza.  Dakinhar – it-2 ta’ Diċembru 1984 – għamilt l-ewwel miraklu 
tiegħi. U ħassejtni kbir. 
 
  



Il-Malti (Il-Fehim mis-Smigħ) – Il-Karta tal-Għalliema – It-3et Sena tas-Sekondarja – R2 – 2014/2015                      Paġna 3 minn 3     

Taħriġ A.  Imla l-vojt skont dak li smajt fis-silta.                                             (½ x 10 = 5 marki) 
 

1. It-tfajjel ġab ________________ mill-ixkaffa ta’ fuq nett u ______________ mill-ixkaffa ta’ 
taħt. 

 
2. Biex jagħmel il-___________________ tal-_________________ u n-nar kien jonqsu biss is-

_______________. 
 
3. Hu u jqabbad, beda jisma’ l-_____________ ta’ ommu twerżaq f’______________ u lil 

missieru jwissih li se ______________ id-dar. 
 
4. L-ewwel darba li t-tfajjel ħassu ______________ kien fit-2 ta’ ______________ 1984.  
 

 

 

Taħriġ B.  Aqta’ linja taħt Veru jew Falz.                                                                       (5 marki) 
1. It-tfajjel kellu jitla’ fuq is-siġġu biex iġib it-tazza. Veru Falz 
2. Huwa neża’ l-karkur biex ma jagħmilx storbju. Veru Falz 
3. Dakinhar kien qed iqabbad l-ewwel sulfarini u jdejh bdew jirtogħdu.  Veru Falz 
4 Frans is-sagristan kien jixgħel is-sulfarini b’ħeffa kbira. Veru Falz 

5. F’ħin minnhom it-tazza swiedet, is-sulfarina bdiet tintefa u l-ilma kollu 
nbela’ għal ġot-tazza. Veru Falz 

 

 

Tmiem il-karta 


