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                     SKOLA THERESA NUZZO 

           EŻAMIJIET TA’ NOFS IS-SENA 2021 

Ir-raba’ sena                      Malti il-Fehim mis-Smigħ                              Ħin: tletin minuta 

                                                    Karta tal-istudenti 

 
 
Isem:__ ________________________                          
 

Gwida 

1. Se jinqralek it-test tal-istorja. 

2. Se jinqrawlek il-mistoqsijiet mogħtija għal darba biss. 

3. Se jinqralek it-test tal-istorja għat-tieni darba. 

4. Twieġeb il-mistoqsijiet. 

5. Se jinqralek it-test tal-istorja għat-tielet darba waqt li tista’ twieġeb il-     

    mistoqsijiet. 

6. Tista’ tiċċekkja t-tweġibiet kollha u kun ċert li mmarkajt waħda biss. 

  

Marka totali 
 

 
 

20 
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Taħriġ A. Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel sinjal taħtha. 

1. Il-kelliem ta’ fuq it-telefown xtaq ikellem

a) lis-Sur Mario Zerafa.

b) lil Mons. Cachia.

ċ) lil Dun Cauchi.

2. Il-kelliem ta’ fuq it-telefown kien

a) Lhudi għax kien ġej mill-Iżrael.

b) Spanjol għax kien ġej minn Spanja.

ċ) Grieg għax kien ġej mill-Greċja.

3. Il-kelliem ta’ fuq it-telefown kien qed jistudja

a) t-Taljan.

b) l-Ingliż.

ċ) l-Malti.

4. Iż-żewġt irġiel ftehmu li jiltaqgħu

a) l-għada fil-ħamsa ta’ filgħodu.

b) l-għada fil-ħamsa ta’ wara nofsinhar.

ċ) dakinhar stess fil-ħamsa ta’ wara nofsinhar.

5. Il-ġenju mar ifittex lir-raġel Malti f’daru biex

a) jagħmel ħabib ġdid.

b) jirrakkontalu dwar pajjiżu.

ċ) jitkellem fuq l-istudju tiegħu u l-vjaġġi li kien għamel.
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6. Xi snin qabel il-ġenju kien ġie Malta biex  

    a) jieħu l-pronunzja vera tal-Malti.  

    b) iżur il-mużewijiet u t-tempji megalitiċi.  

    ċ) igawdi l-bajjiet u l-ikel tipiku Malti. 

 

7. Meta ltaqgħu, iż-żewġt irġiel damu jitkellmu  

    a) nofs siegħa.  

    b) siegħa.  

    ċ) sagħtejn.  

 

8. Waqt il-laqgħa tagħhom, il-ġenju  

    a) għamel żball tal-grammatika.  

    b) għamel żball tal-pronunzja.  

    ċ) m’għamel l-ebda żball.  

 

9. Xi lingwi li kien jaf jitkellem il-ġenju kienu  

    a) l-Ingliż, il-Franċiż u l-Ispanjol.  

    b) l-Ingliż, il-Franċiż u ċ-Ċiniż.  

    ċ) l-Ingliż, il-Franċiż u t-Tork.  

 

10. Ilsien li ma tantx hu mitkellem minn ħafna nies huwa  

     a) l-Finlandiż.  

     b) l-Albaniż.  

     ċ) t-Tork.  
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Taħriġ B. Agħżel Veru jew Falz billi tagħmel sinjal () fil-kaxxa. 
 

 Veru Falz 

1. F’Malta, iż-żewġt irġiel kienu joqogħdu viċin ta’ xulxin. 
 

  

2. Il-ġenju tgħallem il-Malti mingħand professur tal-Malti.  
 

  

3. Il-ġenju ġie Malta aktar minn darba.    

4. Il-ġenju kellu xi għoxrin sena.   

5. Il-ġenju kien raġel qasir.     

6. Il-ġenju kien jaf jitkellem il-Grieg antik.     

7. Il-ġenju kien jaf jaqra t-Tork.   

8. L-Ingliż, il-Franċiż u l-Ispanjol mhumiex lingwi Ewropej.   

 
 

 

Taħriġ Ċ. Imla l-vojt b’kelma waħda skont is-sens tas-silta.  

1. Il-ġenju jitbissem tbissima ta’ bniedem  ____________________.  

2. Ir-raġel il-Malti, xħin sar jaf b’kemm lingwi kien jaf jitkellem dak il-Lhudi, qal li huwa 

     ________________.  

 
TMIEM IL-KARTA 


