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KULLEĠĠ SAN ĠORĠ PRECA 

SKEJJEL PRIMARJI  

EŻAMIJIET TA’ NOFS IS-SENA 2017 

 

 
Merħba tfal!  
 
Matul is-sessjoni tas-smigħ se tisimgħu żewġ siltiet. Jekk tridu, tistgħu 
tibdew taħdmu l-eżerċizzji fl-iskript li għandkom quddiemkom waqt li qed 
tismgħu l-qari tas-siltiet. Kull silta, flimkien mal-eżerċizzji, se naqrahomlkom 
darbtejn. Issa nitlobkom tiftħu l-iskript li għandkom quddiemkom u ssibu 
paġna 1.  

 
---------- Waqfa ta’ 10 sekondi ---------- 

 
Nitlobkom issibu paġna 1. Għandkom ftit ħin biex taraw u taqraw Taħriġ A u 
Taħriġ B tal-ewwel silta.  

 
---------- Waqfa ta’ 25 sekonda ---------- 

 
Issa se naqralkom l-ewwel silta. Waqt il-qari tistgħu tibdew taħdmu  
l-eżerċizzji.  

 
---------- Waqfa ta’ 3 sekondi ---------- 

 

Il-Qari tal-Ewwel Silta: 

 

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

ĦIN: tletin minuta 

Marka Totali 
 

______ 

20 
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L-Invenzjoni 
 
Is-sinjura Magri niżlet minn fuq il-bejt wiċċha abjad karti. X’kien ġralha 
f’dawk l-għaxar minuti? Hi kienet telgħet taqla’ l-ħwejjeġ għax it-temp kien 
imsaħħab u daqt tagħmel ix-xita. Żewġha qam jgħinha għax ħaseb li kien se 
jħossha ħażin.  
 
Għall-mistoqsijiet tagħhom, hi rrispondiet li kienet qed tara ħażin għax fuq  
il-bejt kien hemm ipparkjata l-karozza ta’ bintha Marija. Kulħadd dar iħares 
lejn it-tfajla ġwejda daqs ħaruf, li wiċċha kien aħmar nar. Marija kienet tħobb 
ix-xjenza u t-teknoloġija u kienet tagħmel ħafna xogħol u ma turi lil ħadd.  
 
Hi spjegat li kienet iddejqet tistenna fi kju twil ta’ karozzi għal ħin twil u meta 
tasal ma ssibx fejn tipparkja. Għalhekk kienet sabet mezz kif tagħmel  
il-karozza tagħha ttir malli tagħfas buttuna. Hi qalet li ma riedet tgħid lil 
ħadd għax inkella jerġa’ jkun hemm kju fl-arja. Wara stiednet lill-familja 
jmorru dawra bil-karozza tagħha. 

(Kitba ta’ R. Aquilina, għalliema tas-Sitt Sena) 
 

------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
Issa se naqralkom Taħriġ A.  
Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel linja taħtha, skont dak li smajt  
fis-silta. L-ewwel waħda hija eżempju. 
 
Numru wieħed: 
Is-sinjura Magri kienet 

a) ferħana. 
b) maħsuda. 
ċ)  imdejqa. 
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It-tweġiba t-tajba hi b) maħsuda għalhekk għamilt linja taħtha.  
Issa ngħaddu għall-kumplament tas-sentenzi u tistgħu taħdmuhom.  
 

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
 

Numru tnejn: 
Wiċċha kien abjad karti għax 

a) żebgħetu. 
b) marret mixja. 
ċ)  ħadet qatgħa. 

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
Numru tlieta: 
Ma kinitx ilha li telgħet fuq il-bejt iktar minn 

a)  ħames minuti. 
b)  għaxar minuti. 
ċ)  ħmistax-il minuta. 

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
Numru erbgħa: 
Telgħet fuq il-bejt biex 

a)  issaqqi l-pjanti. 
b)  taħsel il-ħwejjeġ. 
ċ)  taqla’ l-ħwejjeġ. 

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
Numru ħamsa: 
It-temp kien 

a)  sabiħ. 
b)  bix-xita. 
ċ)  imsaħħab. 

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 



Malti: Il-Fehim mis-Smigħ, is-6 sena, SGPC, L-Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena 2017                            Paġna 4 minn 15 

Numru sitta: 
Żewġha ħaseb li kien 

a) se jħossha ħażin. 
b) se tibda twerżaq. 
ċ)  se tibda tibki. 

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
 
Issa li qrajtilkom Taħriġ A, nistgħu ngħaddu għal Taħriġ B.  
 
Qabbel Kolonna A ma’ Kolonna B billi ssib it-tweġiba t-tajba u tikteb  
in-numru fil-kaxxa.  
L-ewwel waħda hija eżempju.  
 
F’Kolonna A, f’numru wieħed, naqraw:  
Għall-mistoqsijiet hi rrispondiet ... 
F’Kolonna B din is-sentenza tkompli…  
li kienet qed tara ħazin. 
Għalhekk ktibt numru wieħed fil-kaxxa ta’ ħdejha.  
Mela s-sentenza sħiħa tiġi:  
Għall-mistoqsijiet tagħhom hi rrispondiet li kienet qed tara ħażin. 
 
Issa se naqralkom Kolonna A u wara naqra Kolonna B. Waqt li qed naqra 
tistgħu tibdew tqabblu ż-żewġ partijiet tas-sentenzi.  
 
Kolonna A:  
Numru tnejn: Marija kienet ġwejda ... 
Numru tlieta: Marija kienet tiddejjaq ...   
Numru erbgħa: Marija kienet ħadmet ...  
Numru ħamsa: Il-karozza kienet ittir ... 
Numru sitta: Il-familja kienet kburija ... 
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Issa se naqralkom Kolonna B:  
... tistenna fil-kju tal-karozzi. 
… fuq il-karozza biex din ittir. 
… meta tafsilha buttuna. 
… bis-suċċess ta’ Marija. 
… daqs ħaruf u wiċċha aħmar nar. 
 

-------------- Waqfa ta’ 10 sekondi għal min għadu jikteb ------------- 
 
Issa se nerġa’ naqralkom is-silta kollha, għat-tieni u l-aħħar darba. Waqt li 
qed tisimgħu tistgħu tkomplu taħdmu l-eżerċizzji.  
 
L-Invenzjoni 
 
Is-sinjura Magri niżlet minn fuq il-bejt wiċċha abjad karti. X’kien ġralha 
f’dawk l-għaxar minuti? Hi kienet telgħet taqla’ l-ħwejjeġ għax it-temp kien 
imsaħħab u daqt tagħmel ix-xita. Żewġha qam jgħinha għax ħaseb li kien se 
jħossha ħażin.  
 
Għall-mistoqsijiet tagħhom, hi rrispondiet li kienet qed tara ħażin għax fuq  
il-bejt kien hemm ipparkjata l-karozza ta’ bintha Marija. Kulħadd dar iħares 
lejn it-tfajla ġwejda daqs ħaruf, li wiċċha kien aħmar nar. Marija kienet tħobb 
ix-xjenza u t-teknoloġija u kienet tagħmel ħafna xogħol u ma turi lil ħadd.  
 
Hi spjegat li kienet iddejqet tistenna fi kju twil ta’ karozzi għal ħin twil u meta 
tasal ma ssibx fejn tipparkja. Għalhekk kienet sabet mezz kif tagħmel  
il-karozza tagħha ttir malli tagħfas buttuna. Hi qalet li ma riedet tgħid lil 
ħadd għax inkella jerġa’ jkun hemm kju fl-arja. Wara stiednet lill-familja 
jmorru dawra bil-karozza tagħha. 

(Kitba ta’ R. Aquilina, għalliema tas-Sitt Sena) 
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Issa se naqralkom Taħriġ A.  
Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel linja taħtha, skont dak li smajt  
fis-silta. L-ewwel waħda hija eżempju. 
 
Numru wieħed: 
Is-sinjura Magri kienet 

c) ferħana. 
d) maħsuda. 
ċ)  imdejqa. 

It-tweġiba t-tajba hi b) maħsuda għalhekk għamilt linja taħtha.  
Issa ngħaddu għall-kumplament tas-sentenzi u tistgħu taħdmuhom.  

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
Numru tnejn: 
Wiċċha kien abjad karti għax 

c) żebgħetu. 
d) marret mixja. 
ċ)  ħadet qatgħa. 

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
Numru tlieta: 
Ma kinitx ilha li telgħet fuq il-bejt iktar minn 

a)  ħames minuti. 
b)  għaxar minuti. 
ċ)  ħmistax-il minuta. 

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
Numru erbgħa: 
Telgħet fuq il-bejt biex 

a)  issaqqi l-pjanti. 
b)  taħsel il-ħwejjeġ. 
ċ)  taqla’ l-ħwejjeġ. 
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-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
Numru ħamsa: 
It-temp kien 

a)  sabiħ. 
b)  bix-xita. 
ċ)  imsaħħab. 

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
Numru sitta: 
Żewġha ħaseb li kien 

c) se jħossha ħażin. 
d) se tibda twerżaq. 
ċ)  se tibda tibki. 

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
 
Issa li qrajtilkom Taħriġ A, nistgħu ngħaddu għal Taħriġ B.  
 
Qabbel Kolonna A ma’ Kolonna B billi ssib it-tweġiba t-tajba u tikteb  
in-numru fil-kaxxa.  
L-ewwel waħda hija eżempju.  
F’Kolonna A, f’numru wieħed, naqraw:  
Għall-mistoqsijiet hi rrispondiet ... 
F’Kolonna B din is-sentenza tkompli…  
li kienet qed tara ħazin. 
Għalhekk ktibt numru wieħed fil-kaxxa ta’ ħdejha.  
Mela s-sentenza sħiħa tiġi:  
Għall-mistoqsijiet tagħhom hi rrispondiet li kienet qed tara ħażin. 
 
Issa se naqralkom Kolonna A u wara naqra Kolonna B. Waqt li qed naqra 
tistgħu tibdew tqabblu ż-żewġ partijiet tas-sentenzi.  
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Kolonna A:  
Numru tnejn: Marija kienet ġwejda ... 
Numru tlieta: Marija kienet tiddejjaq ...   
Numru erbgħa: Marija kienet ħadmet ...  
Numru ħamsa: Il-karozza kienet ittir ... 
Numru sitta: Il-familja kienet kburija ... 
 
Issa se naqralkom Kolonna B:  
... tistenna fil-kju tal-karozzi. 
… fuq il-karozza biex din ittir. 
… meta tafsilha buttuna. 
… bis-suċċess ta’ Marija. 
… daqs ħaruf u wiċċha aħmar nar. 

-------------- Waqfa ta’ 10 sekondi għal min għadu jikteb ------------- 
 

Issa għandkom minuta biex tiċċekjaw taħriġ A u taħriġ B.  
------------- Waqfa ta’ minuta ------------ 

 
Dan huwa t-tmiem tal-ewwel silta.  Issa ngħaddu għat-tieni silta: Nitlobkom 
issibu paġna 3 u paġna 4. 

-------------- Waqfa ta’ 5 sekondi ------------- 
 
Għandkom ftit ħin biex taraw u taqraw Taħriġ A u Taħriġ B tat-tieni silta.  

-------------- Waqfa ta’ 45 sekonda ------------- 
 
 
Issa se naqralkom it-tieni silta. Waqt il-qari tistgħu tibdew taħdmu  
l-eżerċizzji. 

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
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Stil ta’ Ħajja 
 
“Bid-dieta!” Kemm-il darba smajna dan il-kliem.  Id-dieta mhix li toqgħod  
bil-ġuħ u ma tiekol xejn, iżda d-dieta hija stil ta’ ħajja fejn dak li tiekol huwa 
ftit mid-diversi kategoriji tal-ikel.  Dieta bilanċjata  hi magħmula minn 
proteini, jiġifieri laħam u ħut, affarijiet magħmula mill-ħalib bħall-ġobon, u 
rkotta, ħaxix ta’ kull tip mimlijin vitamini u anki karboidrati bħal ħobż, 
għaġin, ross u patata.  Minn dawn tal-aħħar irridu nieħdu porzjonijiet żgħar 
u nevitaw il-qali biż-żejt u l-ħafna ħlewwiet.   
 
L-ikel żejjed iġib il-ħxuna u din iġġib il-mard.  Il-ġenituri għandhom jagħtu 
ikel tajjeb lil uliedhom sa minn ċkunithom. M’għandhomx iċedu għall-biki  
tat-tfal biex jieklu qali jew ikel ipproċessat.  Kultant, imma mhux ta’ spiss, 
imiss li jieħdu xi ħelu u dan m’għandux ikun ta’ kuljum. 
 
Fl-iskejjel, it-tfal qed jiġu mgħallma x’tip ta’ ikel għandhom jieklu.   
Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni ħareġ regoli x’ikel għandhom jieħdu 
magħhom it-tfal fl-iskejjel.  Xi skejjel qed iqajmu aktar għarfien dwar dan  
is-suġġett billi jġibu wkoll xi karattri u jagħmlu wirjiet u lezzjonijiet dwar ikel 
tajjeb u bnin għas-saħħa. Skejjel oħrajn qed iħeġġu biex jittiekel il-frott  
fl-iskola, billi ħolqu kompetizzjoni fejn il-klassi li jkollha l-iktar frott tingħata 
trofew, li l-klassi żżomm għall-ġimgħa. 
   
Biex ikollna stil ta’ ħajja tajba għandna bżonn ukoll ta’ ħafna eżerċizzju.  
Għandna nsibu ħin biex nagħmlu eżerċizzju ta’ kuljum. Dan jista’ jkun forma 
ta’ sport jew żfin, l-importanti li wieħed jiċċaqlaq u jkun attiv.  Il-ġenituri 
jistgħu jiktbu lil uliedhom f’xi sport li jkunu jistgħu jipprattikaw filgħaxija 
wara l-ħin tal-iskola.  Ma ninsewx li l-eżempju jkaxkar u l-ġenituri għandhom 
jipprattikaw xi sport huma wkoll sabiex iħeġġu lil uliedhom jagħmlu bħalhom. 
Fl-iskejjel ukoll qed tingħata importanza lill-eżerċizzju.  Barra l-lezzjonijiet 
tal-edukazzjoni fiżika li jsiru ma’ għalliema apposta, jsiru lezzjonijiet ukoll 
mal-għalliema tal-klassi.  L-iskejjel jorganizzaw xi ġranet ta’ sport.   



Malti: Il-Fehim mis-Smigħ, is-6 sena, SGPC, L-Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena 2017                            Paġna 10 minn 15 

Il-ġenituri kollha entużjasti, jiġu jaraw lil uliedhom u jagħtu sapport xieraq.  
Ħafna drabi f’dawn l-attivitajiet ikun hemm attività fejn kemm il-ġenituri u 
kemm l-għalliema jieħdu sehem kontra xulxin, fost il-briju u l-għajjat tat-tfal.  
 
Minn tfal, għall-adulti, għal xjuħ, din hija l-mixja ta’ kull bniedem.  Jekk tkunx 
mixja b’saħħitha tiddependi mill-istil ta’ ħajja li nagħżlu u mill-impenn li lesti 
li nagħtu biex ikollna ħajja tajba. 

(Kitba ta’ R. Aquilina, għalliema tas-Sitt Sena) 
 

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
 
Issa se naqralkom taħriġ A. Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel sinjal 
(✓) fil-kaxxa t-tajba, skont dak li smajt fis-silta. L-ewwel waħda hija 
eżempju.  
 
Numru wieħed:  
Il-ħelu huwa tajjeb għas-saħħa u għandna nieklu minnu kuljum. 
Veru, Falz jew Ma ssemmietx  
Din FALZ, għalhekk immarkajt il-kaxxa ħdejn FALZ.  
Issa ngħaddu għall-kumplament tas-sentenzi u tistgħu timlewhom.  
 
Numru tnejn:  
Fl-iskejjel qed isir tagħlim dwar l-ikel li hu tajjeb għal saħħet it-tfal. 
Veru, Falz jew Ma ssemmietx  

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
Numru tlieta:  
F’xi skejjel qed issir kompetizzjoni li min iġib il-ħelu jieħu trofew.  
Veru, Falz jew Ma ssemmietx  

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
Numru erbgħa:  
L-eżerċizzju huwa ħażin għas-saħħa u għandna nżommu ’l bogħod minnu. 
Veru, Falz jew Ma ssemmietx  

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
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Numru ħamsa:  
Xi ġenituri qed ikunu attivi billi jmorru xi mixja m’uliedhom.  
Veru, Falz jew Ma ssemmietx  

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
 

Numru sitta:  
L-iskejjel qed jorganizzaw xi ġranet ta’ sport.  
Veru, Falz jew Ma ssemmietx  

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
 

Issa li qrajtilkom Taħriġ A, nistgħu ngħaddu għal Taħriġ B. 
 
Imla l-vojt f’dawn is-sentenzi b’kelma WAĦDA. L-ewwel waħda hija eżempju. 
Numru wieħed: 
Id-dieta hija stil ta’ ħajja fejn dak li tiekol huwa ftit mid-diversi __________ 

tal-ikel. 

It-tweġiba tajba hija kategoriji għalhekk ktibt il-kelma kategoriji fil-vojt 
provdut. 

Numru tnejn: 
L-ikel żejjed iġib il-ħxuna u din iġġib ____________.   

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
 

Numru tlieta: 
Ħaxix ta’ kull tip huma mimlijin ____________. 

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
 

Numru erbgħa: 
Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni ħareġ ____________ x’ikel għandhom 
jieħdu magħhom it-tfal fl-iskejjel.   

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
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Numru ħamsa: 
L-eżerċizzju jista’ ikun forma ta’ sport jew ____________,  
l-importanti li wieħed jiċċaqlaq u jkun attiv.   

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
 

Numru sitta: 
Il-mixja ta’ kull ____________ tiddependi mill-istil ta’ ħajja li nagħżlu. 

------------- Waqfa ta’ 30 sekonda għal min ikun għadu jikteb ------------ 
 
Issa se nerġa’ naqralkom it-tieni silta kollha, għat-tieni u l-aħħar darba. 
Waqt il-qari tistgħu tkomplu taħdmu l-eżerċizzji.  

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 

Stil ta’ Ħajja 
 
“Bid-dieta!” Kemm-il darba smajna dan il-kliem.  Id-dieta mhix li toqgħod  
bil-ġuħ u ma tiekol xejn, iżda d-dieta hija stil ta’ ħajja fejn dak li tiekol huwa 
ftit mid-diversi kategoriji tal-ikel.  Dieta bilanċjata  hi magħmula minn 
proteini, jiġifieri laħam u ħut, affarijiet magħmula mill-ħalib bħall-ġobon, u 
rkotta, ħaxix ta’ kull tip mimlijin vitamini u anki karboidrati bħal ħobż, 
għaġin, ross u patata.  Minn dawn tal-aħħar irridu nieħdu porzjonijiet żgħar 
u nevitaw il-qali biż-żejt u l-ħafna ħlewwiet.   
 
L-ikel żejjed iġib il-ħxuna u din iġġib il-mard.  Il-ġenituri għandhom jagħtu 
ikel tajjeb lil uliedhom sa minn ċkunithom. M’għandhomx iċedu għall-biki  
tat-tfal biex jieklu qali jew ikel ipproċessat.  Kultant, imma mhux ta’ spiss, 
imiss li jieħdu xi ħelu u dan m’għandux ikun ta’ kuljum. 
 
Fl-iskejjel, it-tfal qed jiġu mgħallma x’tip ta’ ikel għandhom jieklu.   
Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni ħareġ regoli x’ikel għandhom jieħdu 
magħhom it-tfal fl-iskejjel.  Xi skejjel qed iqajmu aktar għarfien dwar dan  
is-suġġett billi jġibu wkoll xi karattri u jagħmlu wirjiet u lezzjonijiet dwar ikel 
tajjeb u bnin għas-saħħa. Skejjel oħrajn qed iħeġġu biex jittiekel il-frott  
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fl-iskola, billi ħolqu kompetizzjoni fejn il-klassi li jkollha l-iktar frott tingħata 
trofew, li l-klassi żżomm għall-ġimgħa. 
   
Biex ikollna stil ta’ ħajja tajba għandna bżonn ukoll ta’ ħafna eżerċizzju.  
Għandna nsibu ħin biex nagħmlu eżerċizzju ta’ kuljum. Dan jista’ jkun forma 
ta’ sport jew żfin, l-importanti li wieħed jiċċaqlaq u jkun attiv.  Il-ġenituri 
jistgħu jiktbu lil uliedhom f’xi sport li jkunu jistgħu jipprattikaw filgħaxija 
wara l-ħin tal-iskola.  Ma ninsewx li l-eżempju jkaxkar u l-ġenituri għandhom 
jipprattikaw xi sport huma wkoll sabiex iħeġġu lil uliedhom jagħmlu bħalhom. 
 
Fl-iskejjel ukoll qed tingħata importanza lill-eżerċizzju.  Barra l-lezzjonijiet 
tal-edukazzjoni fiżika li jsiru ma’ għalliema apposta, jsiru lezzjonijiet ukoll 
mal-għalliema tal-klassi.  L-iskejjel jorganizzaw xi ġranet ta’ sport.   
Il-ġenituri kollha entużjasti, jiġu jaraw lil uliedhom u jagħtu sapport xieraq.  
Ħafna drabi f’dawn l-attivitajiet ikun hemm attività fejn kemm il-ġenituri u 
kemm l-għalliema jieħdu sehem kontra xulxin, fost il-briju u l-għajjat tat-tfal.  
 
Minn tfal, għall-adulti, għal xjuħ, din hija l-mixja ta’ kull bniedem.  Jekk tkunx 
mixja b’saħħitha tiddependi mill-istil ta’ ħajja li nagħżlu u mill-impenn li lesti 
li nagħtu biex ikollna ħajja tajba. 

(Kitba ta’ R. Aquilina, għalliema tas-Sitt Sena) 
 

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
 
Issa se naqralkom taħriġ A. Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel sinjal 
(✓) fil-kaxxa t-tajba, skont dak li smajt fis-silta. L-ewwel waħda hija 
eżempju.  
 
Numru wieħed:  
Il-ħelu huwa tajjeb għas-saħħa u għandna nieklu minnu kuljum. 
Veru, Falz jew Ma ssemmietx  
Din FALZ, għalhekk immarkajt il-kaxxa ħdejn FALZ.  
Issa ngħaddu għall-kumplament tas-sentenzi u tistgħu timlewhom.  
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Numru tnejn:  
Fl-iskejjel qed isir tagħlim dwar l-ikel li hu tajjeb għal saħħet it-tfal. 
Veru, Falz jew Ma ssemmietx  

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
 

Numru tlieta:  
F’xi skejjel qed issir kompetizzjoni li min iġib il-ħelu jieħu trofew.  
Veru, Falz jew Ma ssemmietx  

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
 

Numru erbgħa:  
L-eżerċizzju huwa ħażin għas-saħħa u għandna nżommu ’l bogħod minnu. 
Veru, Falz jew Ma ssemmietx  

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
 

Numru ħamsa:  
Xi ġenituri qed ikunu attivi billi jmorru xi mixja m’uliedhom.  
Veru, Falz jew Ma ssemmietx  

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
 

Numru sitta:  
L-iskejjel qed jorganizzaw xi ġranet ta’ sport.  
Veru, Falz jew Ma ssemmietx  

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
 
Issa li qrajtilkom Taħriġ A, nistgħu ngħaddu għal Taħriġ B. 
 
Imla l-vojt f’dawn is-sentenzi b’kelma WAĦDA. L-ewwel waħda hija eżempju. 
Numru wieħed: 
Id-dieta hija stil ta’ ħajja fejn dak li tiekol huwa ftit mid-diversi __________ 

tal-ikel. 

It-tweġiba tajba hija kategoriji għalhekk ktibt il-kelma kategoriji fil-vojt 
provdut. 
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Numru tnejn: 
L-ikel żejjed iġib il-ħxuna u din iġġib ____________.   

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
Numru tlieta: 
Ħaxix ta’ kull tip huma mimlijin ____________. 

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
Numru erbgħa: 
Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni ħareġ ____________ x’ikel għandhom 
jieħdu magħhom it-tfal fl-iskejjel.   

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
Numru ħamsa: 
L-eżerċizzju jista’ ikun forma ta’ sport jew ____________,  
l-importanti li wieħed jiċċaqlaq u jkun attiv.   

-------------- Waqfa ta’ 3 sekondi ------------- 
Numru sitta: 
Il-mixja ta’ kull ____________ tiddependi mill-istil ta’ ħajja li nagħżlu. 

------------- Waqfa ta’ 30 sekonda għal min ikun għadu jikteb ------------ 
 
Issa għandkom żewġ minuti biex tiċċekkja l-eżerċizzji kollha.  

 
------------- Waqfa ta’ żewġ minuti ------------ 

 
Grazzi. L-eżami tas-smigħ spiċċa.  
Saħħa! 
 


