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KULLEĠĠ SAN ĠORĠ PRECA 
SKEJJEL PRIMARJI  

EŻAMIJIET TA’ NOFS IS-SENA 2017 

 
Gwida għat-Tmexxija tal-Eżami għall-Istudenti 
Ir-Riżorsi: 

1. It-test li jinqara. 
2. Il-karta tal-mistoqsijiet. 
3. Riga u lapes. 
4. Jitqassmu l-karti bil-mistoqsijiet u t-tfal jintalbu jiktbu isimhom 

kunjomhom u l-isem tal-klassi. 
 
L-għalliema jgħidu lill-istudenti li: 

1 Se jinqralhom it-test tal-istorja. 4 minuti 
2 Se jinqrawlhom il-mistoqsijiet mogħtij għal darba biss. 4 minuti 
3 Se jinqralhom it-test tal-istorja għat-tieni darba.  4 minuti 
4 Iwieġbu l-mistoqsijiet. 8 minuti 
5 Se jinqralhom it-test tal-istorja għat-tielet darba waqt 

li jistgħu jwieġbu l-mistoqsijiet. 4 minuti 

6 Jistgħu jiċċekkjaw it-tweġibiet kollha u jkunu ċerti li 
mmarkaw waħda biss. 6 minuti 

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

ĦIN: tletin minuta 

Marka Totali 
 ______ 20 
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Il-Ħolma ta’ Michael 
Michael kien tifel uniku ta’ seba’ snin. Ta’ kuljum, qabel ma jorqod kien jagħlaq 
għajnejh u għal tliet darbiet jesprimi l-akbar xewqa tiegħu: dik li xi darba jirkeb 
unikornu. Din kreatura fantastika f’għamla ta’ żiemel abjad u bil-ġwienaħ, b’qarn 
tawwali fuq imnieħru. “Kemm nixtieq intir fuq unikornu,” kien jirrepeti Michael ta’ 
kuljum qabel ma jorqod. 
Lejl fost l-oħrajn, Michael inħasad minn dawl qawwi ħafna f’kamartu. Kienet  
is-saħħara t-tajba liebsa mantell bajdani li ġiet iżżur lil Michael. Għall-ewwel,  
it-tifel ma riedx jemmen lil għajnejh.  Imma meta s-saħħara t-tajba bdiet tkellmu bi 
ħlewwa liema bħalha, ma setax jagħmel mod ieħor ħlief li jemmen.  
Is-saħħara t-tajba qaltlu, “Għażiż Michael, jiena naf li inti għandek xewqa kbira li 
tixtieq li ssirlek realtà. Jien nista’ ngħinek tasal biex twettaqha. Imma l-ewwel 
nixtieqek tgħinni f’biċċa xogħol importanti ħafna għalija.” 
Micheal talabha tgħidlu xi xtaqitu jagħmel għaliha. Is-saħħara t-tajba kompliet, 
“Hemm xi ħaġa neħtieġa mill-aktar fis, Michael. Din hija vażett li fih għandek issib 
likwidu aħdar jixgħel. Imma biex tasal għalih hemm bżonn li tagħmel vjaġġ twil u xi 
ftit perikoluż. Il-vażett jinsab fil-qiegħ ta’ toqba fonda u mudlama, bħalma hu 
mdallam se jkun il-vjaġġ li se tagħmel.” 
Michael ma kienx tifel beżżiegħ u bil-ħsieb li jgħin lis-saħħara t-tajba u li jaqta’ 
xewqtu li jirkeb fuq unikornu qalilha, “Ja saħħara tajba, jiena lest li nagħmel dak li 
tgħidli u nġiblek il-vażett li semmejtli.” Ma’ dan il-kliem, is-saħħara t-tajba fehmet 
lil Michael li kellu jgħaddi minn bosk mudlam, jaqsam xmara, jinżel ġo toqba fonda, 
u jagħmel l-istess huwa u ġej lura.  
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Għal matul il-vjaġġ tagħtu erba’ affarijiet bżonnjużi: mappa, torċa tal-batteriji, 
injama speċjali u ħabel. Dawn l-oġġetti kellhom iservu biex iwasslu lil Michael lura 
d-dar qawwi u sħiħ. L-aħħar ħaġa li s-saħħara t-tajba qalet lil Michael kienet li dak 
kien vjaġġ li kellu jagħmel f’lejl wieħed, eżattament fil-jum ta’ wara l-għada. Hekk 
kif temmet kliemha, s-saħħara t-tajba għebet f’kemm trodd salib.  

(addattata mill-ktieb Stejjer mill-Bosk u mkejjen oħra ta’ Patrick Sammut.) 
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TAĦRIĠ A                                                                                   (10 marki) 
Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel sinjal (✓) fil-kaxxa t-tajba.   
L-ewwel waħda hija eżempju.   
1. It-tifel kien jismu a. Tom.  

b. Michael. ✓ 
ċ. Mark.  

 
2. L-akbar xewqa ta’ 

Michael kienet li 
a. jirkeb fuq dragun.  
b. jdur mad-dinja.  
ċ. jirkeb fuq unikornu.  

 
3. Il-kreatura tal-ħolm 

ta’ Michael kienet  
a. b’għamla ta’ żiemel bil-ġwienaħ u b’qarn 

fuq imnieħru.   
 

b. b’nofs ġisem t’iljun u nofs ġisem t’ajkla.  
ċ. b’nofs ġisem ta’ żiemel u nofs ġisem ta’ 

bniedem.  
 
4. Matul il-lejl Michael 

inħasad 
a. għax sema’ ħoss ikrah.    
b. b’dawl qawwi ħafna.  
ċ. għax ħolom ħolma kerha.  

 
5. Is-saħħara t-tajba 

kellha  
a. mantell bajdani.    
b. kappell iswed.   
ċ. mantell jixgħel.  
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6. Is-saħħara t-tajba 
riedet  

a. lil Michael ikantalha.    
b. tieħu lil Michael dawra fuq kreatura 

fantastika. 
 

ċ. lil Michael jgħinha f’biċċa xogħol 
importanti.   

 
7. Fil-vażett li riedet 

is-saħħara t-tajba 
kien hemm 

a. likwidu aħmar bħad-demm.    
b. likwidu aħdar jixgħel.  
ċ. likwidu isfar jixgħel.  

 
8. Michael kien tifel a. uniku u kuraġġuż.    

b. beżżiegħ u mistħi.  
ċ. ubbidjenti u kwiet.  

 
9. Is-saħħara  

t-tajba kellha 
bżonn il-vażett 

a. malajr kemm jista’ jkun.  
b. għax kien ħa jieħdu saħħar ieħor.  
ċ. mingħajr ebda għaġġla.    

 
10. Lil Michael  

is-saħħara  
t-tajba tagħtu 

a. torċa bil-batteriji, basket, ikel u mappa.    
b. mappa, torċa bil-batteriji, injama u 

ħabel. 
 

ċ. mappa, ħabel, injama u sikkina.  
 
11. għebet f’kemm 

trodd salib tfisser 
a. qabel telqet raddet is-salib.  
b. telqet u ħalliet daħna warajha.  
ċ. sparixxiet malajr ħafna.  
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TAĦRIĠ B                                                                                     (5 marki)         
Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel sinjal (✓) fil-kaxxa t-tajba.      
L-ewwel waħda hija eżempju.   
  Veru Falz 

 Michael kien tifel ordinarju  ✓ 
1. Michael kellu seba’ snin.   
2. Is-saħħara t-tajba bdiet tkellem lil Michael  

bl-herra.   
3. Is-saħħara t-tajba riedet tgħin lil Michael 

iwettaq l-akbar xewqa tiegħu.   
4. Michael kellu jgħaddi minn ġo bosk, jaqsam 

xmara u jinżel f’toqba matul il-vjaġġ tiegħu.    
5.  Il-vażett kien jinsab f’qiegħ ta’ xmara.   

 
TAĦRIĠ Ċ                                                                                     (5 marki)         
Imla l-vojt f’dawn is-sentenzi b’kelma WAĦDA. L-ewwel waħda hija eżempju. 

1. Michael kien jirrepeti l-ħolma tiegħu ta’ kuljum qabel ma jorqod. 
2. Għall-ewwel, Michael ma riedx _____________ lil għajnejh. 
3. Is-saħħara t-tajba qaltlu “Jien naf li għandek _____________ kbira li 

tixtieq li ssirlek realtà.” 
4. Il-vjaġġ li kellu jagħmel Michael kien twil u xi ftit ______________. 
5. L-oġġetti li tat is-saħħara t-tajba lil Michael, kellhom iservu biex 

iwassluh lura qawwi u _____________. 
6. Michael kellu jagħmel il-vjaġġ _____________ matul il-lejl. 

TMIEM IL-KARTA 


