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KULLEĠĠ SAN ĠORĠ PRECA 

SKEJJEL PRIMARJI  

EŻAMIJIET TA’ NOFS IS-SENA 2016 

Taħriġ A            (7 marki) 
Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel sinjal (√) fil-kaxxa t-tajba.  L-ewwel waħda hija eżempju. 

1 It-tifel li għalaq sninu jismu a) Benjamin.   
  

  
  b) Darren.   

        ċ) Mario.  √ 
 

2 Il-festin sar   a) fid-dar tan-nanniet.   
  

  
  b) fil-ġnien ta’ Mario.  √ 

        ċ) fid-dar taz-zijiet.   
 

3 L-ewwel li waslu għall-festin kienu a) z-zijiet u l-kuġini.  √ 
  

  
  b) l-ħbieb ta’ Mario.   

        ċ) n-nanniet.   
 

4 Il-kuġini ta’ Mario tawh a) xi kotba.   
  

  
  b) xi ħwejjeġ. 

         ċ) pakkett kuluri.   √ 
 
5 L-aktar rigal li għoġob lil Mario kien a) il-mutur.  √ 
  

  
  b) il-kotba.   

        ċ) il-kuluri.   
 

6 Mario sema’ lil xi ħadd ikellmu meta kien a) rieqed.    
  

  
  b) qed jaqra.  √ 

        ċ) qed jara t-televixin.   
 

7 Mario poġġa l-mutur a) quddiem is-sodda.   
  

  
  b) quddiem il-mera.  √ 

        ċ) fil-ġnien.   
 

8 X’ħin Mario ra kollox kbir ħassu a) ferħan.   
  

  
  b) mdejjaq.   

        ċ) mwerwer.  √ 
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Taħriġ B          (7 marki) 
Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel sinjal (√) fil-kaxxa t-tajba.  
L-ewwel waħda hija eżempju. 
 

    VERU FALZ 
1 Il-ġenituri ta’ Mario ħejjewlu festin għal għeluq 

sninu.  √ 
 2 Mario għen lil missieru biex isajjar l-ikel. 

 
√ 

3 Il-mistednin taw ir-rigali lil Mario wara li qasam il-
kejk.   √ 

 4 Mingħand il-ħbieb tiegħu Mario qala’ xi kotba. 

√ 
 5 Il-mutur li qala’ mingħand in-nanniet kien aħdar 

bir-roti suwed. 

 
√ 

6 L-għada filgħodu l-mutur kellem lil Mario u qallu 
biex jilagħbu logħba flimkien.   √ 

 7 Wara li Mario għamel kif qallu l-mutur, l-affarijiet li 
kien hemm fil-kamra kibru.    

 
√ 

8 Mario ħa ħafna pjaċir mal-mutur għax marru 
f’postijiet li qatt ma kien mar qabel.  √ 

     
 
Taħriġ Ċ          (6 marki) 
Imla l-vojt f’dawn is-sentenzi b’kelma WAĦDA. L-ewwel waħda hija eżempju. 
 

1.   Dik is-sena l-ġenituri ta’ Mario ħejjewlu festin għal għeluq sninu. 
2. Iz-zijiet ta’ Mario xtrawlu xi ħwejjeġ. 
3. Il-kulur tal-mutur kien aħmar b’faxx isfar. 
4. Fil-ġenb il-mutur kellu faxx isfar u ieħor griż . 
5. Mario poġġa l-mutur f’nofs il-kamra. 
6. X’ħin Mario fetaħ għajnejh, il-mutur qallu li kien sar żgħir. 
7. Sabiex reġa’ ħa s-sura kbira tiegħu, Mario qabeż tliet darbiet. 

 
Ma jitnaqqsux marki għall-iżbalji ortografiċi. 
   
 

          
 
 

TMIEM IL-KARTA 


