
Eżami ta’ Nofs is-Sena 2021 Il-Ħames Sena 

Merħba tfal!  

Matul din is-sessjoni tas-smigħ ser tisma’ żewġ siltiet.  

Jekk trid, tista’ tibda taħdem l-eżerċizzji li għandek fl-iskript waqt li qed tisma’ l-
qari tas-siltiet.  

Kull silta, flimkien mal-eżerċizzji se naqrahomlok darbtejn.  

Issa nitolbok tiftaħ l-iskript u ssib il-paġna fejn ghandek taħriġ A u taħriġ B.  

Waqfa ta’ 10 sekondi  

Għandek ftit ħin biex tara u taqra taħriġ A u taħriġ B tal-ewwel silta.  

Waqfa ta’ 25 sekonda  

Issa se tinqara  l-ewwel silta. Waqt il-qari tista’ tibda taħdem l-eżerċizzji.  

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Il-Qari tal-Ewwel Silta  

Tfal, nittama li r-riċetta li tajtkom ġimagħtejn ilu ppruvajtuha u ġietkom tajba. 
Illum se nagħtikom riċetta ħafifa ta’ kif tagħmlu pizza.  

Waqfa ta’ 2 sekondi 

L-ingredjenti li għandkom bżonn huma: għaġina bott zalza tat-tadam ftit 
mozzarella maħkuka, bajda mqatta’ roti roti, basla mqatta’ f ’biċċiet żgħar, ftit 
zalzett tal-bott imqatta’, piżelli, u faqqiegħ.  

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Iftaħ l-għaġina bil-lembuba u poġġieha ġo pjanċa tonda. Iksi l-għaġina biz-zalza 
tat-tadam u mbagħad itfa’ fuqha l-mozzarella. Wara żid il-bajda, il-basla, iz-
zalzett imqatta’, il-piżelli, u l-faqqiegħ. Ixgħel il-forn u wara li jkun saħan sew 
aħmi l-pizza għal madwar 15-il minuta. Tfal, oqogħdu attenti li ma tinħarqilkomx.  

Waqfa ta’ 3 sekondi 

Issa se naqralek taħriġ A  



Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel sinjal (x) fil-kaxxa t-tajba.  

L-ewwel waħda hija eżempju.  

Numru wieħed: Il-preżentatur ta lit-tfal riċetta tal-pizza. Veru, Falz, jew Ma 
ssemmietx? Din Veru.  

Għalhekk fil-kaxxa għamilt sinjal taħt Veru. Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi 
u tista’ taħdimhom. 12  

Numru tnejn: It-tfal tingħatalhom riċetta kull ġimgħa. Veru, Falz jew Ma 
ssemmietx?  

Waqfa ta’ 3 sekondi 

Numru tlieta: Ir-riċetta ta’ ġimagħtejn ilu kienet dwar kif isiru l-imqaret. Veru, 
Falz jew Ma ssemmietx?  

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Numru erbgħa: L-għaġina għandha tinfetaħ b’furketta. Veru, Falz jew Ma 
ssemmietx?  

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Numru ħamsa: Wara li tinfetaħ, l-għaġina għandha tinkesa biz-zalza tat-tadam. 
Veru, Falz jew Ma ssemmietx?  

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Numru sitta: It-tfal għandhom iħallu l-pizza ssir fil-forn għal madwar nofs 
siegħa. Veru, Falz jew Ma ssemmietx?  

Waqfa ta’ 3 sekondi 

Issa li qrajtlek taħriġ A, nistgħu ngħaddu għal taħriġ B.  

Imla l-vojt f ’dawn is-sentenzi. L-ewwel waħda hija eżempju.  

Numru wieħed: Il-mozzarella għandha tkun … maħkuka. Issa ngħaddu għall-
kumplament tas-sentenzi u tista’ taħdimhom.  

Waqfa ta’ 3 sekondi  



Numru tnejn: Il-_________ trid tkun __________ roti roti.  

Waqfa ta’ 5 sekondi  

Numru tlieta: Wara li jiksu l-għaġina biz-__________ tat-__________, it-tfal 
għandhom jitfgħu l- mozzarella.  

Waqfa ta’ 5 sekondi 

Numru erbgħa: Minbarra l-għaġina, iz-zalza tat-tadam, il-mozzarella, il-bajda u 
ftit zalzett, biex jagħmlu pizza t-tfal għandhom bżonn ukoll _________, 
__________ u __________.  

Waqfa ta’ 5 sekondi  

Numru ħamsa: Qabel ma t-tfal jaħmu l-pizza, il-________ irid ikun __________ 
sew. Waqfa ta’ 5 sekondi Numru sitta: It-tfal għandhom joqogħdu attenti li l-
pizza ma __________. 

Waqfa ta’ 10 sekondi għal min għadu jikteb 

 

 

Issa se terġa’ tinqara  l-ewwel silta għat-tieni u l-aħħar darba. Waqt il-qari tista’ 
tibda taħdem l-eżerċizzji.  

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Il-Qari tal-Ewwel Silta  

Tfal, nittama li r-riċetta li tajtkom ġimagħtejn ilu ppruvajtuha u ġietkom tajba. 
Illum se nagħtikom riċetta ħafifa ta’ kif tagħmlu pizza.  

Waqfa ta’ 2 sekondi 

L-ingredjenti li għandkom bżonn huma: għaġina bott zalza tat-tadam ftit 
mozzarella maħkuka bajda mqatta’ roti roti basla mqatta’ f ’biċċiet żgħar ftit 
zalzett tal-bott imqatta’ piżelli, u faqqiegħ.  

Waqfa ta’ 3 sekondi  



Iftaħ l-għaġina bil-lembuba u poġġieha ġo pjanċa tonda. Iksi l-għaġina biz-zalza 
tat-tadam u mbagħad itfa’ fuqha l-mozzarella. Wara żid il-bajda, il-basla, iz-
zalzett imqatta’, il-piżelli, u l-faqqiegħ. Ixgħel il-forn u wara li jkun saħan sew 
aħmi l-pizza għal madwar 15-il minuta. Tfal, oqogħdu attenti li ma tinħarqilkomx.  

Waqfa ta’ 3 sekondi 

Issa se naqralek taħriġ A  

Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel sinjal (x) fil-kaxxa t-tajba.  

L-ewwel waħda hija eżempju.  

Numru wieħed: Il-preżentatur ta lit-tfal riċetta tal-pizza. Veru, Falz, jew Ma 
ssemmietx? Din Veru.  

Għalhekk fil-kaxxa għamilt sinjal taħt Veru. Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi 
u tista’ taħdimhom. 12  

Numru tnejn: It-tfal tingħatalhom riċetta kull ġimgħa. Veru, Falz jew Ma 
ssemmietx?  

Waqfa ta’ 3 sekondi 

Numru tlieta: Ir-riċetta ta’ ġimagħtejn ilu kienet dwar kif isiru l-imqaret. Veru, 
Falz jew Ma ssemmietx?  

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Numru erbgħa: L-għaġina għandha tinfetaħ b’furketta. Veru, Falz jew Ma 
ssemmietx?  

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Numru ħamsa: Wara li tinfetaħ, l-għaġina għandha tinkesa biz-zalza tat-tadam. 
Veru, Falz jew Ma ssemmietx?  

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Numru sitta: It-tfal għandhom iħallu l-pizza ssir fil-forn għal madwar nofs 
siegħa. Veru, Falz jew Ma ssemmietx?  

Waqfa ta’ 3 sekondi 



Issa li qrajtlek taħriġ A, nistgħu ngħaddu għal taħriġ B.  

Imla l-vojt f ’dawn is-sentenzi. L-ewwel waħda hija eżempju.  

Numru wieħed: Il-mozzarella għandha tkun … maħkuka. Issa ngħaddu għall-
kumplament tas-sentenzi u tista’ taħdimhom.  

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Numru tnejn: Il-_________ trid tkun __________ roti roti.  

Waqfa ta’ 5 sekondi  

Numru tlieta: Wara li jiksu l-għaġina biz-__________ tat-__________, it-tfal 
għandhom jitfgħu l- mozzarella.  

Waqfa ta’ 5 sekondi 

Numru erbgħa: Minbarra l-għaġina, iz-zalza tat-tadam, il-mozzarella, il-bajda u 
ftit zalzett, biex jagħmlu pizza t-tfal għandhom bżonn ukoll _________, 
__________ u __________.  

Waqfa ta’ 5 sekondi  

Numru ħamsa: Qabel ma t-tfal jaħmu l-pizza, il-________ irid ikun __________ 
sew. Waqfa ta’ 5 sekondi Numru sitta: It-tfal għandhom joqogħdu attenti li l-
pizza ma __________. 

Waqfa ta’ 10 sekondi għal min għadu jikteb 

 

 

 

 

 

 

 

 



Issa ngħaddu għat-tieni silta.  

Nitolbok issib paġna 3 fl-iskript.  

Waqfa ta’ 5 sekondi  

Għandek ftit ħin biex tara u taqra taħriġ A u taħriġ B tat-tieni silta.  

Waqfa ta’ 45 sekonda  

Issa se tinqara t-tieni silta.  

Waqt il-qari tista’ tibda taħdem l-eżerċizzji.  

Waqfa ta’ 3 sekondi 

Il-Qari tat-Tieni Silta.  

Kienet lejla kiesħa xitwija. Il-baqra u l-ħmara kienu għajjenin u kienu mgeddsin f 
’rokna ta’ għar mudlam u umduż. Dakinhar mingħajr ma jafu għalfejn, ma 
setgħux jorqdu. F’daqqa waħda jaraw raġel u mara deħlin ġol-għar u ftit wara 
semgħu bikja ta’ tarbija. Il-ħmara tħawdet u ma setgħetx tifhem x’kien qed jiġri, 
għalhekk staqsiet lill-baqra:  

Ħmara: Inti qed tisma’ biki ta’ tarbija bħali? Donnha li għadha kemm twieldet 
hawn ġew.  

Baqra: Iva qed nismagħha. U mhux hekk biss. Illejla s-sema donnu li hu ċar u 
mdawwal iktar missoltu.  

Ħmara: Issa qed nisma’ wkoll kant sabiħ u ħlejju donnu tal-anġli.  

Baqra: Xi ġmiel ta’ lejl! Donnu li din it-tarbija li għadha kemm twieldet hi speċjali. 
Ħmara: Hekk naħseb jien ukoll. Ara issa qed nara lit-tarbija. Kemm hi ħelwa u 
gustuża!  

Baqra: Dawn jidhru li huma nies foqra għax lanqas għandhom biex jgħattu lit-
tarbija f ’dan il-bard kollu.  

Ħmara: Min jaf kieku mmorru nsaħħnuha aħna bin-nifs tagħna?  

Baqra: Iva hekk nagħmlu u nkunu qed nagħtu xi ħaġa lil din it-tarbija aħna wkoll f 
’dan il-lejl tant speċjali. 



Waqfa ta’ 3 sekondi  

Issa se naqralek taħriġ A.  

Imla l-vojt f ’din it-tabella billi tikteb żewġ kelmiet li smajt fis-silta u li jiddiskrivu 
l-affarijiet li hemm f ’Kolonna A. L-ewwel waħda hija eżempju. Numru wieħed: 
F’Kolonna A hemm il-kliem il-baqra u l-ħmara u bħala kelma Numru wieħed ktibt 
għajjenin u bħala kelma Numru tnejn ktibt imgeddsin. Issa se naqralek il-
kumplament tal-kliem f ’Kolonna A u imla l-vojt fit-tabella. 

Numru tnejn: it-tarbija … kelma Numru wieħed u kelma Numru tnejn. Waqfa ta’ 
10 sekondi Numru tlieta: l-għar … kelma Numru wieħed u kelma Numru tnejn. 
Waqfa ta’ 10 sekondi Numru erbgħa: il-lejla … kelma Numru wieħed u kelma 
Numru tnejn. Waqfa ta’ 10 sekondi Numru ħamsa: il-kant … kelma Numru wieħed 
u kelma Numru tnejn. Waqfa ta’ 10 sekondi Numru sitta: is-sema … kelma Numru 
wieħed u kelma Numru tnejn. Waqfa ta’ 10 sekondi 

Issa li qrajtlek taħriġ A, nistgħu ngħaddu għal taħriġ B.  

Poġġi dawn is-sentenzi wara xulxin billi tikteb in-numri mill-1 sas-6 fil-kaxxi. Is-
sentenza li għandha tiġi l-ewwel hemm in-numru wieħed fil-kaxxa ta’ ħdejha. 
Għalhekk inti għandek tuża n-numri minn 2 sa 6. Is-sentenza li għandha tiġi l-
ewwel hija: Kien filgħaxija u kien ħafna bard.  

Is-sentenzi f ’dan it-taħriġ huma dawn:  

Beda jinstema’ wkoll il-kant tal-anġli.  

Fl-għar daħlu mara u raġel. Il-baqra u l-ħmara marru jsaħħnu lit-tarbija bin-nifs 
tagħhom.  

Il-baqra u l-ħmara kienu qed jippruvaw jorqdu fl-għar.  

Wara ftit instema’ l-biki ta’ tarbija.  

Kien filgħaxija u kien ħafna bard.  

Waqfa ta’ 10 sekondi għal min għadu jikteb  

Se nerġa’ naqralek is-silta kollha għat-tieni u l-aħħar darba.  

Waqt li qed tisma’ tista’ tkompli taħdem u tispiċċa l-eżerċizzji.  



Il-Qari tal-Ewwel Silta  

Kienet lejla kiesħa xitwija. Il-baqra u l-ħmara kienu għajjenin u kienu mgeddsin f 
’rokna ta’ għar mudlam u umduż. Dakinhar mingħajr ma jafu għalfejn, ma 
setgħux jorqdu. F’daqqa waħda jaraw raġel u mara deħlin ġol-għar u ftit wara 
semgħu bikja ta’ tarbija. Il-ħmara tħawdet u ma setgħetx tifhem x’kien qed jiġri, 
għalhekk staqsiet lill-baqra:  

Ħmara: Inti qed tisma’ biki ta’ tarbija bħali? Donnha li għadha kemm twieldet 
hawn ġew.  

Baqra: Iva qed nismagħħa. U mhux hekk biss. Illejla s-sema donnu li hu ċar u 
mdawwal iktar missoltu.  

Ħmara: Issa qed nisma’ wkoll kant sabiħ u ħlejju donnu tal-anġli.  

Baqra: Xi ġmiel ta’ lejl! Donnu li din it-tarbija li għadha kemm twieldet hi speċjali. 
Ħmara: Hekk naħseb jien ukoll. Ara issa qed nara lit-tarbija. Kemm hi ħelwa u 
gustuża!  

Baqra: Dawn jidhru li huma nies foqra għax lanqas għandhom biex jgħattu lit-
tarbija f ’dan il-bard kollu.  

Ħmara: Min jaf kieku mmorru nsaħħnuha aħna bin-nifs tagħna?  

Baqra: Iva hekk nagħmlu u nkunu qed nagħtu xi ħaġa lil din it-tarbija aħna wkoll f 
’dan il-lejl tant speċjali.  

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Se nerġa’ naqralek taħriġ A għat-tieni u għall-aħħar darba. Imla l-vojt f ’din it-
tabella billi tikteb żewġ kelmiet li smajt fis-silta u li jiddiskrivu l-affarijiet li hemm 
f ’Kolonna A. L-ewwel waħda hija eżempju. 

Numru wieħed: F’Kolonna A hemm il-kliem il-baqra u l-ħmara u bħala kelma 
Numru wieħed ktibt għajjenin u bħala kelma Numru tnejn ktibt imgeddsin.  

Issa se naqralek il-kumplament tal-kliem f ’Kolonna A u imla l-vojt fit-tabella.  

Numru tnejn: it-tarbija … kelma Numru wieħed u kelma Numru tnejn.  

Waqfa ta’ 10 sekondi  



Numru tlieta: l-għar … kelma Numru wieħed u kelma Numru tnejn.  

Waqfa ta’ 10 sekondi  

Numru erbgħa: il-lejla … kelma Numru wieħed u kelma Numru tnejn.  

Waqfa ta’ 10 sekondi  

Numru ħamsa: il-kant … kelma Numru wieħed u kelma Numru tnejn. Waqfa ta’ 10 
sekondi 

Numru sitta: is-sema … kelma Numru wieħed u kelma Numru tnejn.  

Waqfa ta’ 10 sekondi Issa li nqara taħriġ A, nistgħu ngħaddu għal taħriġ B.  

Poġġi dawn is-sentenzi wara xulxin billi tikteb in-numri mill-1 sas-6 fil-kaxxi. Is-
sentenza li għandha tiġi l-ewwel hemm in-numru wieħed fil-kaxxa ta’ ħdejha. 
Għalhekk inti għandek tuża n-numri minn 2 sa 6. Is-sentenza li għandha tiġi l-
ewwel hija: Kien filgħaxija u kien ħafna bard.  

Is-sentenzi f ’dan it-taħriġ huma dawn:  

Beda jinstema’ wkoll il-kant tal-anġli.  

Fl-għar daħlu mara u raġel.  

Il-baqra u l-ħmara marru jsaħħnu lit-tarbija bin-nifs tagħhom.  

Il-baqra u l-ħmara kienu qed jippruvaw jorqdu fl-għar.  

Wara ftit instema’ l-biki ta’ tarbija.  

Kien filgħaxija u kien ħafna bard.  

Waqfa ta’ 10 sekondi għal min għadu jikteb  

Issa għandek minuta biex tiċċekkja l-eżerċizzji kollha.  

Grazzi,  

L-Eżami tas-Smigħ spiċċa.  

Saħħa    


