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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. It-taħriġ 
għandu 10 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. 

 

 
  

Rotta 
2 

Kulleġġ San Nikola Sekondarja tas-Subien, In-Naxxar 
 

Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena 
Frar 2015 
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Is-Silta: Klara 
Ġewwa Firenze Klara kienet qed toqgħod ma’ żewġt iħbieb tagħha, Emilia u Flavio.  It-tlieta li 
huma kienu qed jistudjaw flimkien.  Emilia kienet qed tistudja għal disinjatriċi u Flavio kien qed 
jistudja l-istorja tal-Arti fl-istess università fejn Klara kienet qed tistudja l-Arti.  Lejlet il-Milied, 
waqt li kienu qed jippassiġġaw it-tlieta flimkien, raw avviż imwaħħal ma’ studjow tat-televiżjoni li 
kienu ser isiru xi awdizzjonijiet għall-extras għal teleserje ġdid.  Flavio kien iħobbu ħafna l-palk u 
ħajjar lil Klara biex imorru.  Klara ġieli kienet irreċtat qabel meta kienet fl-iskola sekondarja imma 
qatt ma kienet ħadet il-karriera tar-reċtar bis-serjetà.  Emilia ftit li xejn kien jinteressaha t-teatru u 
għalhekk ftit li xejn ħadet interess. Raw meta kienet il-ġurnata u l-ħin u ddeċidew li jmorru.  Kellha 
tkun it-Tlieta fl-erbgħa ta’ waranofsinhar. 
Xħin waslu sabu wisq nies aktar milli stennew.  Ikkalkulaw li kienu mal-mitejn żagħżugħ u 
żagħżugħa.  Wara l-awdizzjonijiet ħarġu minn hemm eċċitati jistennew ir-riżultati.  Klara lanqas 
riedet temmen ftit taż-żmien wara meta rċeviet ittra tgħidilha li ngħażlet u li kellha terġa’ tmur biex 
din id-darba tagħmel awdizzjoni oħra barra minn Malta u tiltaqa’ mal-atturi tat-teleserje l-ġdida 
fosthom Gabriel Garko.  Meta kienet Malta hi u sħabha kienu mġennin fuqu.  Issa kienet ser tiltaqa’ 
miegħu personalment.  Lil Kevin qaltlu li kienet sejra għall-awdizzjoni imma ftit li xejn ħa gost 
għax għalih ħaseb li ser tkun qed taħli l-ħin.  Għalhekk ma reġgħet qaltlu xejn iktar dwar l-iżviluppi 
li ġraw.  
Klara kienet għal qalbha ħafna u ż-żmien lanqas taf kif beda jtir.  Meta kienet iċċempel lill-ġenituri 
tagħha kienu jgħidulha li kienu qed jimmisjawha ħafna u li xtaqu ħafna li jarawha ma jdumux. Hi 
wkoll bdiet timmisjahom imma dan l-aħħar tant kellha x’tagħmel u tant bdiet tmur tajjeb fl-istudju 
tagħħa li bdiet tikkonsidra li wara l-kors tibqa’ tgħix hemm.  L-ambjent kienet dratu u l-lingwa ma 
kinitx diffiċli għaliha.  L-unika problema li kellha kienet Kevin. 
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Taħriġ A.  Aqta’ linja taħt Veru jew Falz.                                                                                                  (10 marki) 

1. Klara kienet qiegħda Firenze biex timmudella. Veru Falz 
2. Dakinhar li ħarġu jippassiġġaw flimkien kien lejlet il-Milied. Veru Falz 
3. Waqt li kienu qed jippassiġġaw raw reklam dwar awdizzjonijiet għal teleserje 

ġdida. Veru Falz 
4 Klara ġieli rreċtat meta kienet fl-iskola sekondarja.  Veru Falz 
5. Kellhom imorru t-Tlieta waranofsinhar. Veru Falz 
6. Kien hemm madwar mitt żagħżugħ u żagħżugħa jistennew li jagħmlu 

awdizzjoni.  Veru Falz 
7. Klara rċeviet ittra li fiha kien hemm imniżżel li ma kinitx ingħażlet. Veru Falz 
8. Hi ħadet gost li se titlaq minn pajjiżha għax kienet ser tiltaqa’ mal-attur 

favorit tagħha. Veru Falz 
9. Kevin ma kienx jimpurtah li kienet ser tieħu sehem. Veru Falz 
10. Klara tant kienet imdejqa tgħix barra u tant kienet sejra ħażin fl-istudji tagħha 

li qatgħetha li tiġi lura Malta. Veru Falz 
 

 

Tmiem il-karta 


