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EŻAMIJIET TA’ NOFS IS-SENA 

                                      Kulleġġ Maria Regina 
Sena Skolastika 2016/2017                                                                   

 
    
Il-ĦAMES SENA          IL-MALTI (Il-Fehim mis-Smigħ)          Il-ĦIN: 30 minuta 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

1. Qassam il-karti bil-mistoqsijiet u itlob lit-tfal jiktbu isimhom, 
kunjomhom, il-klassi u l-isem tal-iskola. 
 
2. Semma’ l-iskript lill-istudenti. 
 
3. L-iskript ser jinstema’ darbtejn. 
 

L-Eżami ta’ Nofs is-Sena għall-Ħames Sena tal-Primarja 
Il-Malti:  Il-Karta tal-Għalliem 

Il-Marki:  20 marka 
Il-Ħin:  30 minuta 
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Tfal, tistghu tibdew taqraw il-mistoqsijiet f’qalbkom. Ghandkom 5 minuti. Tiktbu xejn. 

 

Waqfa ta’ 5 minuti. 
 

Issa ser naqralkom l-istorja ‘Is-Serp ta’ Ħafna Rjus’. Isimgħu sewwa għax wara tridu 
twieġbu l-mistoqsijiet. Is-silta u l-mistoqsijiet se naqrahomlkom darba, nagħtikom iċ-
ċans twieġbu, u wara nerġa’ naqralkom is-silta u l-mistoqsijiet għat-tieni darba. 
Waqt li qed naqra s-silta tistgħu tibdew twieġbu l-mistoqsijiet. Fl-istess ħin, iżda, 
ibqgħu attenti għal dak li qegħdin tisimgħu. 
Se nibda. 
 
Il-Fehim mis-Smigħ - Is-Serp ta’ Ħafna Rjus  
 

Ħrafa hija storja vvintata li tkun kollha kemm hi fantasija miktuba bl-iskop li tgħallem u 
tagħti pjaċir. Patri Manwel Magri u Ġużè Cassar Pullicino huma żewġ kittieba li baqgħu 
popolari għall-ġabra ta’ ħrejjef li kitbu. 

Is-Serp ta’ Ħafna Rjus hi ħrafa li baqgħet popolari sal-lum. 

Kien hemm sultan li kellu tliet subien. Fil-ġnien tal-palazz tiegħu kellu siġra speċjali li 
kienet tagħmel biss tuffieħa waħda tad-deheb darba fis-sena.  
F’nofs ta’ lejl, kull sena, kien jiġi s-serp tal-waħx li kellu ħafna rjus fil-ġnien tas-sultan, 
u jisraq it-tuffieħa.  Lil dan is-serp ħadd ma kien jażżarda jiħodha kontrih, iżda s-sultan 
ma felaħx aktar u waħħalha f’ rasu li jagħmillu l-għassa.  Qabbad lil ibnu l-kbir li 
għalkemm għażżien, kien raġel twil u b’saħħtu  biex imur jikseb lura t-tuffieħa.  
Meta dan telaq minn ħdejn missieru, qabdu n-ngħas u marret għajnu bih. Mar lura d-
dar idu f’idu għax il-pjan kien fallielu.  
Is-sena ta’ wara, is-sultan qabbad lil ibnu l-fustani imma dan, minkejja li kellu ħeffa tal-
għaġeb, ma rnexxielux lanqas.  It-tielet sena, is-sultan bagħat liż-żgħir, li kellu dehen 
kbir. Dan ma raqadx u meta mat-tokki ta’ nofsillejl tfaċċa’ is-serp, ħanxarlu waħda mill-
irjus u ħa t-tuffieħa. Meta rritorna lura għand missieru ħaddnu miegħu u faħħru għal 
ħiltu. 
Il-jum ta’ wara, is-sultan u wliedu sabu l-ħofra fejn kien jgħammar is-serp tal-waħx 
f’tarf ir-raħal. 
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Is-sultan rabat ħabel b’qanpiena ma’ qadd ibnu ż-żgħir u niżżlu fil-ħofra għaliex ħutu 
kienu beżgħu jiddendlu.  Dan kellu jdoqqha tliet darbiet biex itawwallu l-ħabel, darbtejn 
biex jieqaf milli jtawwallu l-ħabel u biex jittella’, idoqqha darba. 
 
Meta niżel iż-żgħir u daqqha darba, is-sultan ħaseb li kien daqqha tliet darbiet u 
tawwallu l-ħabel.  F’tebqa t’għajn it-tifel sab ruħu mixħut minn tulu f’qiegħ il-ħofra. 
 
Hemmhekk mexa sakemm wasal ħdejn bejta għasafar u beda jżoqqhom.  L-għasfura 
ferħet ħafna bih, daħħlitu għandha u tatu sejf imsaddad li bih kellu joqtol lis-serp. Meta 
t-tifel iltaqa’ mas-serp, infexxew fi ġlieda, sakemm it-tifel irnexxielu jaqtagħlu l-irjus 
kollha u joqtlu. Dlonk l-għasfura ordnatlu jerfa’ is-serp u jirkeb fuq daharha sabiex 
jaħarbu mill-ħofra.  
 
Kif wasslitu lura fil-palazz, missieru ħatru sultan!  
 
(Meħuda minn ‘Ħrejjef Missirijietna’ ta’ Manwel Magri, addattata minn Ġorġ Mifsud 
Chircop) 
 

Issa li smajtu din is-silta, se naqralkom il-mistoqsijiet. Waqt li qed naqralkom il-
mistoqsijiet tistgħu tkompli taħdmu t-tweġibiet. 
Mela issa se naqralek Taħriġ A. 
 

A. Aqta’ sinjal taħt it-tweġiba t-tajba.                                      (11 x  marka = 11-il marka) 

In-numru wieħed 
           X’inhi ħrafa? 

a. Storja li ġrat vera. 
b. Storja kollha kemm hi vvintata. 
ċ. Storja vvintata bi ġrajjiet veri. 
d. Storja tal-biża’ 
 

In-numru tnejn 
           Patri Manwel Magri huwa kittieb ta’: 

a. kanzunetti. 
b. poeżiji. 
ċ. innijiet. 
d. ħrejjef. 
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In-numru tlieta 

           Skont dak li smajt fis-silta għalfejn inkitbu l-ħrejjef? 
a. Sabiex is-sbuħija tagħhom ma tintilifx. 
b. Sabiex iwasslulna tagħlima u jagħtu pjaċir. 
ċ. Sabiex naqrawhom qabel norqdu. 
d. Sabiex jgħaddulna l-informazzjoni. 
 

In-numru erbgħa 
           X’jisimha din il-ħrafa? 

a. Is-Sultan ta’ Ħafna Rjus. 
b. Is-Serp tal-Waħx. 
ċ. Is-Siġra tas-Sultan. 
d. Is-Serp ta’ Ħafna Rjus. 
 

    In-numru ħamsa 
           Kemm kellu wlied is-sultan? 

a. Tnejn. 
b. Wieħed. 
ċ. Tlieta. 
d. Erbgħa. 
 

   In-numru sitta 
           Għaliex kienet speċjali s-siġra? 

a. Kienet tagħmel tuffieħa tad-deheb kuljum. 
b. Kienet tagħmel tuffieħa tad-deheb kull sena. 
ċ. Kienet tagħmel ħafna tuffieħ tad-deheb. 
d. Kienet tagħmel tuffieħa tad-deheb kull staġun. 
 

  In-numru sebgħa 
           It-tifel il-kbir tas-sultan kien raġel: 

a. Kuraġġuż u b’saħħtu. 
b. B’saħħtu u qasir. 
ċ. B’saħħtu u intelliġenti. 
d. B’saħħtu imma għażżien. 
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  In-numru tmienja 
           Min kien intelliġenti u għamel l-għassa sew? 

a. It-tifel il-kbir. 
b. It-tifel il-fustani. 
ċ. It-tifel iż-żgħir. 
d. Is-sultan. 

 

  In-numru disgħa 
           Fejn kien joqgħod is-serp? 

a. F’ħofra fit-tarf tar-raħal. 
b. F’ħofra fil-ġnien tal-palazz. 
ċ. F’ħofra fil-pjazza tar-raħal. 
d. F’ħofra f’ nofs ir-raħal. 
 

 In-numru għaxra 
           X’ ried jagħmel it-tifel biex is-sultan jieqaf milli jtawwallu l-ħabel? 

a. Idoqq l-qanpiena darbtejn. 
b. Idoqq l-qanpiena tliet darbiet. 
ċ. Idoqq l-qanpiena darba. 
d. Idoqq l-qanpiena erba’ darbiet. 
 

 In-numru ħdax 
           Għaliex ferħet bih l-għasfura? 

a. Għax kien għadu żgħir fl-età. 
b. Għax kien qatel lis-serp. 
ċ. Għax beda jżoqq lill-frieħ tagħha. 
d. Għax kien intelliġenti. 
 

Issa se nagħaddu għal Taħriġ B. 

B.  Immarka b’sinjal () taħt VERU jew FALZ. L-ewwel waħda hija eżempju.    (3 marki)  
 
In-numru wieħed hija eżempju. 
Kulħadd kien jibża’ mis-serp. Veru jew falz?    Veru    
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In-numru tnejn 
It-tifel il-kbir kellu ħeffa kbira. Veru jew falz? 
 
In-numru tlieta 

It-tifel iż-żgħir beża’ jinżel fil-ħofra. Veru jew falz? 
 
In-numru erbgħa 
Fl-aħħar ta’ din il-ħrafa, it-tifel iż-żgħir laħaq sultan. Veru jew falz? 
 
                                                                  
Issa se ngħaddu għal Taħriġ Ċ. 

 

Ċ.  Imla l-vojt b’ kelma minn din il-ħrafa.                                                                 (6 marki)         

Is-sultan ried it-tuffieħa tad-deheb li kienet qed tiġi misruqa minn ____________ tal- 
____________. Għalhekk hu bagħat lil uliedu biex jagħmlu l- ____________ mas-
siġra speċjali li kellu fil-ġnien tal- ____________.  It-tifel il-kbir kien raġel b’saħħtu 
imma ____________, il-fustani kien ħafif u t-tifel iż-żgħir kellu dehen kbir u rnexxielu 
jaqta’ l-irjus kollha tas-serp b’____________  imsaddad li kien fil-bejta tal-għasfura. 

 

Issa se terġgħu tisimgħu l-istorja u wara l-mistoqsijiet. Tistgħu tiċċekkjaw it-tweġibiet 

tagħkom u timlew fejn ħallejtu vojt. 

 

Wara li tinqara s-silta u l-mistoqsijiet għat-tieni darba, agħti ftit minuti lit-tfal biex 

tara li jkunu lesti. Fl-aħħar tista’ tgħid: Grazzi! L-eżami spiċċa. 


