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KULLEĠĠ SAN ĠORĠ PRECA 

SKEJJEL PRIMARJI  

EŻAMIJIET TA’ NOFS IS-SENA 2016 

 

Isem: ________________________   Klassi: ______________  

 
Gwida 
 

1. Se jinqralek it-test tal-istorja. 
2. Se jinqrawlek il-mistoqsijiet mogħtija għal darba biss. 
3. Se jinqralek it-test tal-istorja għat-tieni darba. 
4. Twieġeb il-mistoqsijiet. 
5. Se jinqralek it-test tal-istorja għat-tielet darba waqt li tista’ twieġeb 

il-mistoqsijiet. 
6. Tista’ tiċċekkja t-tweġibiet kollha u kun ċert li mmarkajt waħda biss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il-Ħames Sena MALTI IL-FEHIM MIS-SMIGĦ  
Karta tal-istudenti 

ĦIN: tletin minuta 

Marka Totali 

 

______ 

20 
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TAĦRIĠ A         (7 marki) 
Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel sinjal (√) fil-kaxxa t-tajba. L-
ewwel waħda hija eżempju.  
1.  Il-ħallelin tal-baħar kienu 

jgħixu billi 
a) jisirqu ix-xbieki mill-baħar.  
b) jaqbdu l-ħut mill-baħar.  
ċ) jisirqu kulma jsibu fuq ix-xwieni. √ 

 

2.  Il-pirati kienu jieħdu bħala 
lsiera lill- 

a) annimali.  
b) baħħara.  
ċ) għawwiema.  

 

3.  Kultant kienu jinżlu l-art jisirqu 
u jeqirdu 

a) l-irħula.  
b) l-għerien.  
ċ) l-widien.   

 

4.  It-tieġ kien se jiġi ċċelebrat a) fi Frar.  
b) f’Ġunju.  
ċ) f’Awwissu.   

 

5.  Ix-xebba, Angelica ġiet maħtufa 
u meħuda 

a) Trapani.  
b) Tripli.  
ċ) Tunis.   

 

6.  Din is-serqa saret bl-għajnuna 
ta’ 

a) baħħar jismu Ħaġġi Mulej.  
b) ilsir jismu Ħaġġi Mulej.  
ċ) sajjied jismu Ħaġġi Mulej.   

 

7.  Sikwit insibu rakkonti ta’ a) serq ta’nisa bi skop li jżewġuhom.  
b) serq ta’ rġiel bi skop li jħaddmuhom.  
ċ) serq ta’ djar bi skop li jbigħuhom.   

 

8.  L-għarus li mar 
ifittex lil Angelica 

a) kien qed jgħajjat isimha.  
b) kien qed isaffar.  
ċ) kien qed jgħanni taħt it-tieqa tagħha.   
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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-pirati kienu jivjaġġaw minn 

post għal ieħor fil-baħar 
Mediterran. 

√   

2.  L-awtoritajiet qatt ma kienu 
jagħtu permess biex il-piraterija 
ssir. 

   

3. Għadd ta’ torrijiet inbnew 
sabiex iservu bħala difiża.    

4. Il-pirati qatt ma niżlu fuq 
Għawdex. 

   

5. Il-ġrajja tal-Għarusa tal-Mosta 
jingħad li ġrat fit-Torri ta’ 
Cumbo. 

   

6. It-torri li hemm illum kien reġa’ 
nbena mill-ġdid.    

7. Skont il-ġrajja, il-ħallelin kienu 
niżlu fix-xatt ta’ Tas-Sliema.    

8. Il-missier mar ifittex lil 
Angelica.    
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TAĦRIĠ Ċ         (6 marki) 

Imla l-vojt f’dawn is-sentenzi b’KELMA jew bi FRAŻI. L-ewwel waħda hija 
eżempju. 
 

1. L-aktar ġrajja magħrufa hi dik tal- Għarusa tal-Mosta. 
2. Angelica kienet waslet biex _______________________ lil Toni 

Manduca. 
3. L-ilsir li għen lill-ħallelin biex is-serqa tax- _______________ 

sseħħ, fetħilhom il- _______________________. 
4. L-istorja tkompli b’ _________________, l-għarus li jmur ifittex lil 

Angelica. 
5. Angelica rnexxielha taħrab bl-għajnuna ta’ __________________ 

is-sultan. 
6. Fil-verzjoni moderna, Marianna saret is-___________ għalhekk ma 

riditx titlaq minn Barbarija. 

 
 

TMIEM IL-KARTA 
 

 
 
 


