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KULLEĠĠ SAN ĠORĠ PRECA 

SKEJJEL PRIMARJI  

EŻAMIJIET TA’ NOFS IS-SENA 2014 

Taħriġ A 

1 Ir-raġel tal-istorja kien a) fqir.   

  
  

  b) oħxon.   

        ċ) sinjur.  X 
 

2 Dan ir-raġel kien joqgħod a) f’dar kbira.  X 

  
  

  b) f’dar żgħira.   

        ċ) f’appartament.   
 

3 Kull meta jmur fil-ġnien ir-raġel beda jsib a) tuffieħ sabiħ.   

  
  

  b) ħafna ħawħ.    

        ċ) tuffieħ nieqes.  X 

 

4 X’għamel ir-raġel meta nduna b’dan? a) Ma qabbadx iktar għassiesa   

  
  

  b) Beda jbiddel l-għassiesa   X 

        ċ) Ma baqax ikabbar frott   

 

5 Lil min għażel wara li ħasibha sewwa? a) Wieħed għama u ieħor bla saqajn.  X 

  
  

  b) Wieħed għama u ieħor zopp.   

        ċ) Wieħed anzjan u tifel.   

 

6 X’għamlu dawn it-tnejn?  a) Ma serqux.    

  
  

  b) Ma marrux fil-ġnien.   

        ċ) Serqu xorta.  X 

 

7 X’għamel ir-raġel ta’ bla saqajn? a) Rikkeb lil sieħbu.   

  
  

  b) Ħa t-tuffieħ kollu.   

        ċ) Qata’ t-tuffieħ.  X 

 

8 Il-giddieb għomru .... a) twil.   

  
  

  b) qasir.  X 

        ċ) mdejjaq.   

Taħriġ B 

Ir-Raba’ Sena MALTI IL-FEHIM MIS-SMIGĦ  

Karta tal-marki 

ĦIN: tletin minuta 

Marka Totali 

 

______ 

20 
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    VERU FALZ 

1 Ir-raġel kien joqgħod il-bogħod mill- ġnien. X  

2 Fil-ġnien kien ikabbar l-għeneb.  X 

3 Il-ħallelin kienu l-għassiesa stess.  X  

4 Is-sinjur beda jħallas iktar lill-għassiesa. X  

5 It-tuffieħ l-ikrah biss kien jinsteraq.  X 

6 Is-sinjur ma setax jifhem kif reġa’ sab it-tuffieħ 

nieqes. 

X  

7 L- għama qata’ l-frott.  X 

8 Il-ħallelin qasmu l-frott bejniethom. X  

 

          (7 marki) 

Taħriġ Ċ 

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

 

1.  Wieħed sinjur kellu ġnien kbir. 

 

2. It-tuffieħ kien sabiħ u bnin. 

 

3. Is-sinjur kellu jqabbad lin-nies barranin biex jieħdu ħsieb il-frott.  

  

4. L-ewwel darba li s-sinjur reġa’ mar il-ġnien ħa qatgħa kbira. 

 

5. Is-sinjur għażel tnejn min-nies li ħaseb li mhux se jisirquh. 

 

6. Ir-raġel ta’ bla saqajn rikeb fuq ir-raġel l-għama/l-għama. 

 

7. Fl-aħħar mill-aħħar il-ħalliel dejjem jinqabad. 
 

 

           (6 marki) 
 

 

 

 

TMIEM IL-KARTA 

 


