
 

Eżami ta’ Nofs is-Sena 2021 Is-sitt Sena 

 

Merħba, tfal!  

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

Jekk trid, tista’ tibda taħdem l-eżerċizzji 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 paġna 2 fejn għandek taħriġ A u paġna 3 fejn 
għandek 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 naqralek l-ewwel silta.  

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

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Il-Qari Tal-Ewwel Silta (Podcast) 

Tfal, bħalma wegħidnikom fil-programm tal-ġimgħa l-oħra, din il-ġimgħa se 
nlaqqgħukom ma’ Carmel G. Cauchi, awtur minn Birkirkara li kiteb ħafna kotba 
għat-tfal.  

Intervistatur: Merħba fil-programm tagħna u nirringrazzjawk talli lqajt l-istedina 
li għamilnielek.  

Awtur: Nirringrazzja lilkom li stidintuni f ’dan il-programm.  

Intervistatur: Kemm kellek żmien meta bdejt tikteb bil-Malti?  

Awtur: Jien ili nikteb minn tfuliti imma dak iż-żmien il-kitbiet tiegħi ma kontx 
nippubblikahom. Filfatt ippubblikajt l-ewwel ktieb meta kelli madwar tletin sena.  



Intervistatur: X’jismu l-ewwel ktieb li ppubblikajt?  

Awtur: L-ewwel ktieb li ppubblikajt kien tal-poeżija għall-kbar u kien jismu Ħoloq. 
Iżda f ’dan il-ktieb jien kont ko-awtur għax kien fih poeżiji ta’ erba’ poeti oħra.  

Intervistatur: Fuqhiex tħobb tikteb l-aktar?  

Awtur: Jiena nħobb nikteb kemm stejjer kif ukoll poeżiji. L-istejjer inħobb 
niktibhom fuq il-fantasija jiġifieri fuq affarijiet li mhumiex reali.  

Intervistatur: Liema ktieb li ktibt hu l-aktar għal qalbek? Għaliex? 

Awtur: Diffiċli biex ngħid għax il-kotba tiegħi qishom uliedi u kollha nħobbhom l-
istess. Madanakollu l-ewwel ktieb fis-sensiela ta’ Pietru Pitravu hu xi ftit aktar 
speċjali mill-oħrajn għax hu l-ewwel ktieb li ktibt għat-tfal. U kieku jkolli nagħżel 
żewġ kotba oħra li huma verament għal qalbi nagħżel Ramon u Sardinellu u Is-
Sigriet ta’ Għajnejn il-Kobra.  

Intervistatur: Qed tikteb xi ktieb ġdid bħalissa? Jekk iva tista’ tgħidilna xi ħaġa 
fuqu?  

Awtur: Bħalissa qed nikteb żewġ kotba li huma rumanz għaż-żgħażagħ u ktieb 
b’għaxar stejjer oħra fis-sensiela ta’ Mastru Gerfex.  

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: Carmel G. Cauchi hu minn a) Ħaż-Żebbuġ b) Birkirkara ċ) Ħal 
Balzan. It-tweġiba t-tajba hija b. Għalhekk immarkajt sinjal fil-kaxxa ta’ ħdejha. 
Is-sentenza sħiħa hija: Carmel G. Cauchi hu minn Birkirkara. Issa ngħaddu għall-
kumplament tas-sentenzi u tista’ taħdimhom.  

Numru tnejn: Hu ppubblika l-ewwel ktieb meta kellu a) għaxar snin b) għoxrin 
sena ċ) tletin sena.  

Waqfa ta’ 3 sekondi  



Numru tlieta: L-ewwel ktieb li ppubblika kien a) poeżiji għat-tfal b) rumanz ċ) 
poeżiji għall-kbar.  

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Numru erbgħa: Carmel G. Cauchi jħobb jikteb a) stejjer biss b) poeżiji biss ċ) 
stejjer u poeżiji.  

Waqfa ta’ 3 sekondi 

Numru ħamsa: Ktieb li semma’ l-awtur f ’din l-intervista jismu a) Is-Sigriet ta’ 
Għajnejn il-Kobra b) Tfuliti ċ) Il-poeżiji tiegħi.  

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Numru sitta: Il-ktieb ġdid ta’ Mastru Gerfex fih a) ħames stejjer b) għaxar stejjer 
ċ) tnax-il storja.  

Waqfa ta’ 3 sekondi 

Issa li qrajtlek taħriġ A, nistgħu ngħaddu għal taħriġ B. Qabbel Kolonna A ma’ 
Kolonna B billi ssib it-tweġiba t-tajba u tikteb in-numru fil-kaxxa. L-ewwel waħda 
hija eżempju: F’Kolonna A, f ’numru wieħed, naqraw: Carmel G. Cauchi ilu jikteb 
… F’Kolonna B din is-sentenza tkompli … … minn tfulitu. Għalhekk ktibt numru 
wieħed fil-kaxxa ta’ ħdejha. Mela s-sentenza sħiħa tiġi: Carmel G. Cauchi ilu 
jikteb minn tfulitu.  

Issa se naqralek Kolonna A u wara naqra Kolonna B.  

Waqt li qed naqra tista’ tibda tqabbel iż-żewġ partijiet tas-sentenzi.  

Kolonna A: Numru tnejn: L-ewwel ktieb li ppubblika … Numru tlieta: L-awtur 
iħobb jikteb … Numru erbgħa: L-ewwel ktieb li ppubblika għat-tfal … Numru 
ħamsa: Ramon u Sardinellu hu ktieb … Numru sitta: Bħalissa Carmel G. Cauchi …  

Issa se naqralek Kolonna B: … fuq affarijiet li mhumiex reali. … qed jikteb żewġ 
kotba. … kien jismu Ħoloq. … għal qalb l-awtur. … minn tfulitu. … kien dwar 
Pietru Pitravu.  

Waqfa ta’ 10 sekondi għal min għadu jikteb 

 



Issa se nerġa’ naqralek 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, bħalma wegħidnikom fil-programm tal-ġimgħa l-oħra, din il-ġimgħa se 
nlaqqgħukom ma’ Carmel G. Cauchi, awtur minn Birkirkara li kiteb ħafna kotba 
għat-tfal.  

Intervistatur: Merħba fil-programm tagħna u nirringrazzjawk talli lqajt l-istedina 
li għamilnielek.  

Awtur: Nirringrazzja lilkom li stidintuni f ’dan il-programm.  

Intervistatur: Kemm kellek żmien meta bdejt tikteb bil-Malti?  

Awtur: Jien ili nikteb minn tfuliti imma dak iż-żmien il-kitbiet tiegħi ma kontx 
nippubblikahom. Filfatt ippubblikajt l-ewwel ktieb meta kelli madwar tletin sena.  

Intervistatur: X’jismu l-ewwel ktieb li ppubblikajt?  

Awtur: L-ewwel ktieb li ppubblikajt kien tal-poeżija għall-kbar u kien jismu Ħoloq. 
Iżda f ’dan il-ktieb jien kont ko-awtur għax kien fih poeżiji ta’ erba’ poeti oħra.  

Intervistatur: Fuqhiex tħobb tikteb l-aktar?  

Awtur: Jiena nħobb nikteb kemm stejjer kif ukoll poeżiji. L-istejjer inħobb 
niktibhom fuq il-fantasija jiġifieri fuq affarijiet li mhumiex reali.  

Intervistatur: Liema ktieb li ktibt hu l-aktar għal qalbek? Għaliex? 

Awtur: Diffiċli biex ngħid għax il-kotba tiegħi qishom uliedi u kollha nħobbhom l-
istess. Madanakollu l-ewwel ktieb fis-sensiela ta’ Pietru Pitravu hu xi ftit aktar 
speċjali mill-oħrajn għax hu l-ewwel ktieb li ktibt għat-tfal. U kieku jkolli nagħżel 
żewġ kotba oħra li huma verament għal qalbi nagħżel Ramon u Sardinellu u Is-
Sigriet ta’ Għajnejn il-Kobra.  

Intervistatur: Qed tikteb xi ktieb ġdid bħalissa? Jekk iva tista’ tgħidilna xi ħaġa 
fuqu?  



Awtur: Bħalissa qed nikteb żewġ kotba li huma rumanz għaż-żgħażagħ u ktieb 
b’għaxar stejjer oħra fis-sensiela ta’ Mastru Gerfex.  

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: Carmel G. Cauchi hu minn a) Ħaż-Żebbuġ b) Birkirkara ċ) Ħal 
Balzan. It-tweġiba t-tajba hija b. Għalhekk immarkajt sinjal fil-kaxxa ta’ ħdejha. 
Is-sentenza sħiħa hija: Carmel G. Cauchi hu minn Birkirkara. Issa ngħaddu għall-
kumplament tas-sentenzi u tista’ taħdimhom.  

Numru tnejn: Hu ppubblika l-ewwel ktieb meta kellu a) għaxar snin b) għoxrin 
sena ċ) tletin sena.  

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Numru tlieta: L-ewwel ktieb li ppubblika kien a) poeżiji għat-tfal b) rumanz ċ) 
poeżiji għall-kbar.  

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Numru erbgħa: Carmel G. Cauchi jħobb jikteb a) stejjer biss b) poeżiji biss ċ) 
stejjer u poeżiji.  

Waqfa ta’ 3 sekondi 

Numru ħamsa: Ktieb li semma’ l-awtur f ’din l-intervista jismu a) Is-Sigriet ta’ 
Għajnejn il-Kobra b) Tfuliti ċ) Il-poeżiji tiegħi.  

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Numru sitta: Il-ktieb ġdid ta’ Mastru Gerfex fih a) ħames stejjer b) għaxar stejjer 
ċ) tnax-il storja.  

Waqfa ta’ 3 sekondi 

Issa li qrajtlek taħriġ A, nistgħu ngħaddu għal taħriġ B. Qabbel Kolonna A ma’ 
Kolonna B billi ssib it-tweġiba t-tajba u tikteb in-numru fil-kaxxa. L-ewwel waħda 



hija eżempju: F’Kolonna A, f ’numru wieħed, naqraw: Carmel G. Cauchi ilu jikteb 
… F’Kolonna B din is-sentenza tkompli … … minn tfulitu. Għalhekk ktibt numru 
wieħed fil-kaxxa ta’ ħdejha. Mela s-sentenza sħiħa tiġi: Carmel G. Cauchi ilu 
jikteb minn tfulitu.  

Issa se naqralek Kolonna A u wara naqra Kolonna B.  

Waqt li qed naqra tista’ tibda tqabbel iż-żewġ partijiet tas-sentenzi.  

Kolonna A: Numru tnejn: L-ewwel ktieb li ppubblika … Numru tlieta: L-awtur 
iħobb jikteb … Numru erbgħa: L-ewwel ktieb li ppubblika għat-tfal … Numru 
ħamsa: Ramon u Sardinellu hu ktieb … Numru sitta: Bħalissa Carmel G. Cauchi …  

Issa se naqralek Kolonna B: … fuq affarijiet li mhumiex reali. … qed jikteb żewġ 
kotba. … kien jismu Ħoloq. … għal qalb l-awtur. … minn tfulitu. … kien dwar 
Pietru Pitravu.  

Waqfa ta’ 10 sekondi għal min għadu jikteb 

---------------------------------------------------------- 

 

Dan hu t-tmiem tal-ewwel silta 

 

Issa ngħaddu għat-tieni silta  

Nitolbok issib paġna  4 tal-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  



Miss Bella tan-numri kienet qed tittajpja xi somom fuq il-laptop. It-tfal kienu qed 
jarawhom fuq ilbord u jiktbuhom fuq il-pitazz, minbarra Mandy u Wendy li kienu 
qed jaħsbu f ’żewġ limerikki, wieħed fuq Miss Bella u l-ieħor fuq in-numri, meta f 
’daqqa waħda, in-numri ta’ fuq il-bord bdew jiċċaqalqu. Ftit minnhom bdew 
jiżfnu, oħrajn bdew jaqbżu u xi ftit minnhom tant qabżu li saħansitra ħarġu 
millbord. Uħud qabżu għal fuq ras Miss Bella, oħrajn għal fuq l-imwejjed tat-tfal. 
Kulħadd beda jibża’ minnhom. Min beda jwerżaq, min beda jibki, min daħal 
jistaħba taħt il-mejda, min ħareġ fil-kuritur u min kien kuraġġuż biżżejjed li beda 
jiġġildilhom bil-lapes u bir-riga. Miss Bella kienet intelliġenti biżżejjed biex 
ħassret in-numri minn fuq il-laptop ħalli ma jiħdux il-ħajja dawk ukoll. Imma n-
numri li kienu qed jiġru fil-klassi, kienu aktar intelliġenti minnha u bdew 
jimmultiplikaw ruħhom u jiżdiedu b’mod mgħaġġel. F’dak il-ġenn u t-taħwid, 
Mandy u Wendy kienu l-uniċi tnejn li kienu qed jieħdu gost. Mandy kienet qabdet 
ma’ numru wieħed u beda jgħolliha ’l fuq u jtajjarha ’l hawn u ’l hemm. Wendy 
kienet bilqiegħda fuq in-numru tnejn tidħak u tħares lejn sħabha kollha 
mwerwrin. Miss Bella kienet tidher se tiġġennen. Bdiet tgħid lit-tfal biex joħorġu 
barra fil-kuritur sa ma fl-aħħar anki hi rnexxielha tiżgiċċa. In-numri baqgħu 
jiżżuffjettaw flimkien ma’ Mandy u Wendy. It-tfal u Miss Bella ħarbu. Miss Bella 
ma reġgħet qatt ġiet lura. It-tfal weħħlu f ’Mandy u Wendy u s-Surmast 
eskludiehom mill-iskola darba għal dejjem.  

Din is-silta hi meħuda mill-ktieb ta’ Clare Azzopardi Il-każ kważi kollu tal-Aħwa De Molizz. 

Issa se jinqara taħriġ A.  

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

L-ewwel waħda hija eżempju.  

Numru wieħed: Miss Bella kienet għalliema anzjana. Veru, Falz, jew Ma 
ssemmietx? Din Ma ssemmietx.  

Għalhekk fil-kaxxa għamilt sinjal taħt Ma ssemmietx.  

Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista’ taħdimhom. Numru tnejn: Mandy u 
Wendy kienu fl-istess klassi. Veru, Falz, jew Ma ssemmietx?  

Waqfa ta’ 3 sekondi 



 

Numru tnejn: Mandy u Wendy kienu fl-istess klassi. Veru, Falz, jew Ma 
ssemmietx?  

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Numru tlieta: F’daqqa waħda n-numri ta’ fuq il-bord bdew jiċċaqalqu. Veru, Falz, 
jew Ma ssemmietx?  

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Numru erbgħa: Wara ftit ħin in-numri li kienu qed jiġru fil-klassi bdew jonqsu. 
Veru, Falz, jew Ma ssemmietx? 

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Numru ħamsa: Miss Bella reġgħet marret l-iskola ġimgħa wara. Veru, Falz, jew 
Ma ssemmietx?  

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Numru sitta: Mandy u Wendy bdew jieħdu gost jaraw in-numri jaqbżu. Veru, 
Falz, jew Ma ssemmietx?  

Waqfa ta’ 3 sekond 

Issa se jinqara taħriġ B  

Imla l-vojt f ’dawn is-sentenzi. L-ewwel waħda hija eżempju. Numru wieħed: Miss 
Bella kienet qed tittajpja xi somom fuq il-laptop. Issa ngħaddu għall-kumplament 
tas-sentenzi u tista’ taħdimhom.  

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Numru tnejn: It-tfal kienu qed jiktbu s-somom fuq il-__________.  

Waqfa ta’ 3 sekondi 

Numru tlieta: Mandy u Wendy kienu qed jaħsbu f ’żewġ __________, wieħed fuq 
__________ __________ u l-ieħor fuq in-__________.  

Waqfa ta’ 10 sekondi  



Numru erbgħa: Wendy kienet bilqiegħda fuq numru __________ u bdiet 
__________.  

Waqfa ta’ 5 sekondi  

Numru ħamsa: Miss Bella bdiet tgħid lit-tfal biex joħorġu fil-__________. 
Waqfa ta’ 3 sekondi  

Numru sitta: Is-__________ keċċa lil Mandy u Wendy mill-__________. Waqfa 
ta’ 30 sekonda għal min għadu jikteb 

 

Issa se terġa’ tinqara t-tieni silta għat-tieni u l-aħħar darba. Waqt il-qari tista’ 
tibda taħdem l-eżerċizzji.  

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Il-Qari tat-Tieni Silta  

Miss Bella tan-numri kienet qed tittajpja xi somom fuq il-laptop. It-tfal kienu qed 
jarawhom fuq ilbord u jiktbuhom fuq il-pitazz, minbarra Mandy u Wendy li kienu 
qed jaħsbu f ’żewġ limerikki, wieħed fuq Miss Bella u l-ieħor fuq in-numri, meta f 
’daqqa waħda, in-numri ta’ fuq il-bord bdew jiċċaqalqu. Ftit minnhom bdew 
jiżfnu, oħrajn bdew jaqbżu u xi ftit minnhom tant qabżu li saħansitra ħarġu 
millbord. Uħud qabżu għal fuq ras Miss Bella, oħrajn għal fuq l-imwejjed tat-tfal. 
Kulħadd beda jibża’ minnhom. Min beda jwerżaq, min beda jibki, min daħal 
jistaħba taħt il-mejda, min ħareġ fil-kuritur u min kien kuraġġuż biżżejjed li beda 
jiġġildilhom bil-lapes u bir-riga. Miss Bella kienet intelliġenti biżżejjed biex 
ħassret in-numri minn fuq il-laptop ħalli ma jiħdux il-ħajja dawk ukoll. Imma n-
numri li kienu qed jiġru fil-klassi, kienu aktar intelliġenti minnha u bdew 
jimmultiplikaw ruħhom u jiżdiedu b’mod mgħaġġel. F’dak il-ġenn u t-taħwid, 
Mandy u Wendy kienu l-uniċi tnejn li kienu qed jieħdu gost. Mandy kienet qabdet 
ma’ numru wieħed u beda jgħolliha ’l fuq u jtajjarha ’l hawn u ’l hemm. Wendy 
kienet bilqiegħda fuq in-numru tnejn tidħak u tħares lejn sħabha kollha 
mwerwrin. Miss Bella kienet tidher se tiġġennen. Bdiet tgħid lit-tfal biex joħorġu 
barra fil-kuritur sa ma fl-aħħar anki hi rnexxielha tiżgiċċa. In-numri baqgħu 
jiżżuffjettaw flimkien ma’ Mandy u Wendy. It-tfal u Miss Bella ħarbu. Miss Bella 



ma reġgħet qatt ġiet lura. It-tfal weħħlu f ’Mandy u Wendy u s-Surmast 
eskludiehom mill-iskola darba għal dejjem.  

Din is-silta hi meħuda mill-ktieb ta’ Clare Azzopardi Il-każ kważi kollu tal-Aħwa De Molizz. 

Issa se jinqara taħriġ A għat-tieni u l-aħħar darba. Immarka t-tweġiba t-tajba 
billi tagħmel sinjal (x) fil-kaxxa t-tajba. L-ewwel waħda hija eżempju. Numru 
wieħed: Miss Bella kienet għalliema anzjana. Veru, Falz, jew Ma ssemmietx? Din 
Ma ssemmietx. Għalhekk fil-kaxxa għamilt sinjal taħt Ma ssemmietx. Issa se 
naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista’ taħdimhom.  

Numru tnejn: Mandy u Wendy kienu fl-istess klassi. Veru, Falz, jew Ma 
ssemmietx?  

Waqfa ta’ 3 sekondi 

Numru tlieta: F’daqqa waħda n-numri ta’ fuq il-bord bdew jiċċaqalqu. Veru, Falz, 
jew Ma ssemmietx?  

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Numru erbgħa: Wara ftit ħin in-numri li kienu qed jiġru fil-klassi bdew jonqsu. 
Veru, Falz, jew Ma ssemmietx?  

Waqfa ta’ 3 sekondi Numru ħamsa: Miss Bella reġgħet marret l-iskola ġimgħa 
wara. Veru, Falz, jew Ma ssemmietx?  

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Numru sitta: Mandy u Wendy bdew jieħdu gost jaraw in-numri jaqbżu. Veru, 
Falz, jew Ma ssemmietx?  

Waqfa ta’ 3 sekondi  

Issa se jinqara taħriġ B għat-tieni u l-aħħar darba. Imla l-vojt f ’dawn is-
sentenzi. L-ewwel waħda hija eżempju.  

Numru wieħed: Miss Bella kienet qed tittajpja xi somom fuq il-laptop. Issa 
ngħaddu għall-kumplament tas-sentenzi u tista’ taħdimhom.  

Waqfa ta’ 3 sekondi  



Numru tnejn: It-tfal kienu qed jiktbu s-somom fuq il-__________.  

Waqfa ta’ 3 sekondi 

Numru tlieta: Mandy u Wendy kienu qed jaħsbu f ’żewġ __________, wieħed fuq 
__________ __________ u l-ieħor fuq in-__________.  

Waqfa ta’ 10 sekondi  

Numru erbgħa: Wendy kienet bilqiegħda fuq numru __________ u bdiet 
__________.  

Waqfa ta’ 5 sekondi  

Numru ħamsa: Miss Bella bdiet tgħid lit-tfal biex joħorġu fil-__________. 
Waqfa ta’ 3 sekondi  

Numru sitta: Is-__________ keċċa lil Mandy u Wendy mill-__________.  

Waqfa ta’ 30 sekonda għal min għadu jikteb 

 

 

 

Issa għandek minuta biex tiċċekkja l-eżerċizzji kollha.  

Grazzi,  

L-Eżami tas-Smigħ spiċċa.  

Saħħa, 

 

 

 


