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KULLEĠĠ SAN ĠORĠ PRECA 

SKEJJEL PRIMARJI  

EŻAMIJIET TA’ NOFS IS-SENA 2014 

 

Isem: ________________________   Klassi: ______________  

 

 

 
  

Is-Sitt Sena MALTI IL-FEHIM MIS-SMIGĦ  
Karta tal-istudenti 

ĦIN: tletin minuta 

Marka Totali 
 

______ 

20 
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L-ewwel silta         10 marki 
 
Taħriġ A          (5 marki) 
 
Aqta’ linja taħt it-tweġiba t-tajba.  L-ewwel waħda hija eżempju. 

 
1. Il-Fondazzjoni Edukattiva qed torganizza attività (għall-iskejjel, 

għall-familji, għall-adulti). 

2. L-attività se ssir (il-Belt Valletta, il-Furjana, Birkirkara). 

3. Matul l-attività se jkun hemm (għalliema, qassis, gwida) tal-Heritage 

Malta. 

4. It-tfal għandhom ikunu akkumpanjati minn (nanna, adult, ġenitur). 

5. Il-ħlas jista’ jsir permezz ta’ (flus, ċekk, karta ta’ kreditu). 

6. L-applikazzjonijiet jistgħu jintbagħtu sal-ħmistax ta’ (Ottubru, 

Novembru, Diċembru). 

Taħriġ B          (5 marki) 
 
Immarka b’salib (X) fil-kaxxa t-tajba biex tgħid jekk hux VERU, 
FALZ, jew MA SSEMMIETX.  L-ewwel waħda hija eżempju. 
 
  VERU FALZ MA 

SSEMMIETX 
1 L-attivita’ tinkludi esperjenza ta’ 

kitba. 
 

X 
  

2 L-attività tibda fis-sagħtejn.    
3 L-attività se ssir fil-Mużew tal-

Arti. 
   

4 Il-ħlas huwa ta’ €10.    
5  Il-gwida se tkun mara.    
6  Din l-attività ilha tiġi organizzata 

għaxar snin. 
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It-tieni silta         10 marki 
 
Taħriġ A          (5 marki) 
 
Immarka b’salib (X) it-tweġiba t-tajba.  L-ewwel waħda hija 
eżempju. 
 
1. Is-siġra tal-ħarruba 

tħaddar 
a) fis-sajf.  
b) is-sena kollha. X 
ċ) fix-xitwa.  

 
2. Il-ħarruba tgħix fi klima a) sħuna u niexfa.  

b) tropikali.  
ċ) kiesħa.  

 
3. Fil-qilla tax-xemx, il-

bdiewa Maltin kienu 
a) jmorru d-dar bil-vann.  
b) jistrieħu għad-dell tal-ħarruba.  
ċ) iqaċċtu l-ħarruba.  

 
4. Il-ħarruba tipprovdi 

wkoll 
a) zkuk għad-djar.  
b) frott.   
ċ) għalf għall-annimali.  

 
5. Illum il-ġurnata l-ħarrub 

jintuża biex minnu jsir 
a) il-ġulepp.  
b) l-għasel.  
ċ) il-ġamm.  

 
6. Qrib il-festa tal-Għid il-

ħarrub jintuża biex  
a) jagħmlu l-forom tal-figolli.  
b) jiksu bajd tal-Għid.   
ċ) jagħmlu l-karamelli.  
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Taħriġ B          (5 marki) 
 
Imla l-vojt bil-kelma t-tajba.  L-ewwel waħda hija eżempju. 
 
1. Din is-silta hija dwar is-siġra tal-ħarrub. 

2. Is-siġra tal-ħarrub tista’ tilħaq għoli ta’ ____________ metri u 

tiftaħ fil-wisa’ sa ____________ metru. 

3. Ħarruba kbira tiflaħ tagħti ____________ mżiewet. 

4. Is-siġra ma tipproduċix frott għall-ewwel ____________ -il sena 

ta’ ħajjitha. 

5. Il-ħarrub jinqata’ fix-xahar t’ ____________. 

 

TMIEM 

 
 
 
 


