Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena għall-Iskejjel Primarji 2017
Il-Ħames Sena

IL-MALTI
(Il-Fehim mis-Smigħ)

L-isem u l-kunjom: ___________________________

Il-Marki

Il-marki għat-taqsima

20 marka

Kull tweġiba tajba tingħata marka

Taħriġ A

Il-klassi: ________

Il-Fehim mis-Smigħ

Il-marki tal-istudent/a

Il-Ħin: 30 minuta

Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel linja taħtha skont dak li smajt fis-silta.
1 In-Nannu kien jismu:
a) Lippu l-Boċċ.
b) Ġużeppi.
ċ) Leli d-Dottore.

2. Qabel qabad il-pensjoni Lippu l-Boċċ kien:
a) bennej.
b) tabib.
ċ) għannej.

3. Lippu l-Boċċ kien joqgħod jiftaħar u jippompja l-muskoli:
a) fit-tempji Megalitiċi.
b) taħt is-salib tal-pjazza.
ċ) fil-garaxx tan-nannu.

4. In-nannu kien għadu jilheġ u jonfoħ wara li:
a) ġibed warajh krejn minn dawk il-kbar.
b) ħareġ is-siġġijiet wieħed wieħed għal fuq il-bankina.
ċ) kien ħa kedda biex qasam ir-raħal f’temp ta’ ħames minuti.

5. In-nannu kellu bżonn:
a) pjan.
b) tim.
ċ) fajl.

6. Leli d-Dottore kien l-arkivju tar-raħal għax:
a) kien tabib.
b) kien studja l-lingwi u x-xjenza meta kien żgħir.
ċ) kien imur fl-għelieqi ta’ missieru.
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Paġna 2 minn 4

Taħriġ B
Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel sinjal (

) fil-kaxxa t-tajba.

1. Leli fela l-karta għall-affari tiegħu u mbagħad aċċetta li jingħaqad mat-tim.
VERU

FALZ

2. Fuq il-biċċa karta mitwija li ħareġ mill-but in-nannu kellu l-ħowmwerk tan-neputijiet.
VERU

FALZ

3. Skont in-nannu, il-proġett tiegħu kien il-proġett tas-seklu.
VERU

FALZ

4. Leli ħaseb li dak li kien hemm fuq il-biċċa karta kienet xi ġennata oħra ta’ moħħ Lippu lBoċċ.
VERU

FALZ

5. Fil-kaxxi li kien hemm ġo rokna fil-garaxx kien hemm biċċiet ta’ magni tal-karozzi, metall
u molol tat-trakkijiet.
VERU

FALZ

6. Lin-nanna Saver is-siġġijiet qatt m’għoġbuha għax kienu tal-injam.
VERU

FALZ
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Taħriġ Ċ
Imla l-vojt b’kelma waħda skont is-sens tas-silta.
1. In-nannu jgħaqqad_________________ hija kitba ta’ Roberta Bajada.

2. Id-disinn li ħarbex in-nannu kellu bżonn ta’ ħafna_________________ biex jinħadem.

3. Leli kien jissejjaħ id-Dottore għax kien bniedem_________________.

4. In-nannu qal lin-nanna Saver li kien se_________________ l-garaxx.

5. Il-_________________ li mhux tajba kienu se jintużaw bħala fjuwil.

Taħriġ D
Agħżel it-tifsira t-tajba skont is-sens tas-silta billi taqta’ sinjal taħtha.
1. Fl-istorja smajna li Lippu l-Boċċ kien qisu x-xbieha tal-Mara l-Ħoxna. Dan ifisser li
kien:
a) irqiq u mislut.
b) smin u mibrum.
ċ) għadma u ġilda.
2. Fl-istorja smajna li Lippu l-Boċċ kien jittanta x-xemx għaddejja. Dan ifisser li:
a) kien iħobb joqgħod jixxemmex.
b) kien jippreferi x-xita.
ċ) kien jagħti fastidju u jaqbad ma’ kulħadd.
3. Leli kemmex il-mustaċċi hekk kif lemaħ it-torri ta’ fajls kollu għanqbut u trab li kien
indikalu n-nannu Ġużeppi. Dan ifisser li:
a) ħa gost bil-biċċa xogħol li tah in-nannu.
b) ddejjaq bil-biċċa xogħol li tah in-nannu.
ċ) m’għamilx il-biċċa xogħol li tah in-nannu.

- Tmiem il-Karta -
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