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EŻAMIJIET TA’ NOFS IS-SENA 

                                      Kulleġġ Maria Regina 
Sena Skolastika 2017/2018                                                    

 
    
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 u l-
klassi. Ibda r-rikording u ara li kulħadd qed jisma’. L-iskript jinqara darbtejn. 
 
 2. F’każ li r-rikording ma jaħdimx, aqra l-iskript kollu bil-mod u b’leħen ċar 
kemm tista’. L-iskript aqrah darbtejn, kwarta kull darba. 
 
 
 

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, tistgħu tibdew taqraw il-mistoqsijiet f’qalbkom. Għandkom 5 minuti. Tiktbu xejn. 
 

Waqfa ta’ 5 minuti. 
 

Issa ser tisimgħu ftit tagħrif fuq kif ‘Nibqgħu b’Saħħitna’. Isimgħu sewwa għax wara 
tridu twieġbu l-mistoqsijiet. It-tagħrif u l-mistoqsijiet se naqrahomlkom darba, 
nagħtikom iċ-ċans twieġbu, u wara nerġa’ naqralkom it-tagħrif u l-mistoqsijiet għat-
tieni darba. 
Waqt li qed naqra t-tagħrif tistgħu tibdew twieġbu l-mistoqsijiet. Fl-istess ħin, iżda, 
ibqgħu attenti għal dak li qegħdin tisimgħu. 
Se nibda. 
 
Il-Fehim mis-Smigħ - ‘Nibqgħu b’Saħħitna’ 
 
Żgur li xi darba jew oħra smajna bil-frażi dieta bilanċjata. X’inhi dieta bilanċjata 
u fil-verità għalfejn għandna nieklu tajjeb? 

Dieta bilanċjata tfisser li aħna għandna nieklu varjetà ta’ ikel li jagħtina l-enerġija 
u n-nutrijenti kollha li l-ġisem għandu bżonn biex jibqa’ b’saħħtu. Kull tip ta’ ikel 
hu bżonjuż sabiex inkunu f’saħħitna u nitbiegħdu mill-mard. M’għandniex ninsew 
il-ħames porzjonijiet kuljum ta’ frott u ħaxix. Il-proteini bħalma nsibu fil-laħam, 
ħut u bajd, huma sors importanti ta’ vitamini u minerali li jżommuna ’l bogħod 
mill-mard. Il-karboidrati jagħtuna l-enerġija, dawn insibuhom  fl-għaġin, ċereali 
u ħobż. 

Ma fiha xejn ħażin li nieklu ammont żgħir ta’ xaħam bħalma nsibu fil-ħelu, ġelati 
u qali. B’daqsxejn attenzjoni m’għandux ikun diffiċli li nixorbu l-ilma minflok il-
luminata, nieklu ċereali mingħajr zokkor miżjud u xi frotta bħala snack. Meta 
mmorru nixtru mingħand tal-merċa, għandna naqraw sew it-tabella li nsibu fuq 
il-pakkett.  B’hekk ninformaw ruħna sew x’hemm fl-ikel li nkunu se nixtru. Iz-
zokkor fl-ikel huwa r-raġuni ewlenija għalfejn jitħassru s-snien waqt li ħafna 
xaħam u melħ fid-dieta tagħna jwasslu għal obeżità u mard serju bħall- mard tal-
qalb u d-dijabete. 
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 ‘Xkora vojta ma tiqafx’ jgħid il-Malti. Għandna dejjem nibdew il-ġurnata billi 
nieħdu kolazzjon tajjeb.  Żgur li tinżel għasel xi biċċa ħobż samra bil-ġobon jew 
xi bajda mgħollija. Dan jgħinna biex inżommu livell tajjeb ta’ enerġija matul in-
nofstanhar ta’ filgħodu u b’żaqqna mimlija nkunu nistgħu nikkonċentraw aħjar 
fuq ix-xogħol li nkunu qed nagħmlu.  

M’għandniex ninsew il-lunch li nieħdu magħna l-iskola li bħall-kolazzjon huwa 
ferm importanti għalina l-istudenti.  

Biex żgur nibqgħu b’saħħitna għandna nagħmlu minn tal-anqas siegħa kuljum ta’ 
eżerċizzju fiżiku. Dawra bir-rota jew logħba futbol jgħinuna nsaħħu l-muskoli u l-
għadam kif ukoll nikkontrollaw il-piż żejjed. Nidraw minn età żgħira li mmorru bil-
pass sabiex nagħmlu xi qadi minn postijiet fil-viċin. Tabilħaqq għandna nħeġġu 
lill-adulti sabiex jimxu minflok jużaw il-karozza. 

Saħħitna m’hemmx prezzha, mela ejjew nibżgħu għaliha! 
 

Issa li smajtu dan it-tagħrif, se naqralkom il-mistoqsijiet. Waqt li qed naqralkom il-
mistoqsijiet tistgħu tkomplu taħdmu t-tweġibiet. 
Mela issa se naqralek Taħriġ A. 
 

A.  Immarka b’sinjal () taħt VERU jew FALZ.                                                       (5 marki)  
 
In-numru wieħed  
Għandna nieklu dejjem l-istess tip ta’ ikel. Veru jew falz?     
 
In-numru tnejn 
Ġisimna għandu bżonn l-enerġija u n-nutrijenti biex jibqa’ b’saħħtu. Veru jew falz? 
 
In-numru tlieta 

Għandna nieklu inqas minn ħames porzjonijiet ta’ frott u ħaxix kuljum. Veru jew falz? 
 
In-numru erbgħa 
Min jiekol ħafna ħaxix u frott jimrad inqas. Veru jew falz? 
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In-numru ħamsa 
L-ammont ta’ zokkor fl-ikel insibuh miktub fuq it-tabella fuq il-pakkett. Veru jew falz? 
 
Issa se ngħaddu għal Taħriġ B. 

B. Aqta’ sinjal taħt it-tweġiba t-tajba.                                                 (7 x  marka = 7 marki) 

In-numru wieħed 
 Innaqqsu z-zokkor mid-dieta tagħna billi 

a) nżidu z-zokkor mat-te. 
b) nieklu ikel mingħajr zokkor miżjud. 
ċ)  nieklu ħafna snacks. 

 
In-numru tnejn 
Ħafna zokkor fid-dieta tagħna jwassal biex 

a) ikollna aktar enerġija. 
b) inkunu aktar ħelwin. 
ċ)  jitħassru snienna. 

 

In-numru tlieta 
Barra li nieklu dieta bilanċjata għandna nagħmlu 

a) inqas minn siegħa ta’ eżerċizzju fiżiku kuljum. 
b) siegħa jew aktar ta’ eżerċizzju fiżiku kuljum. 

      ċ)  siegħa ta’ eżerċizzju fiżiku darbtejn fil-ġimgħa. 
 
In-numru erbgħa 
Il-karboidrati huma bżonjużi   

a) għall-ġilda tagħna. 
b) għaz-zokkor fid-demm. 
ċ)  għall-enerġija. 

 
In-numru ħamsa 
L-espressjoni ‘jinżlu għasel’ tfisser li 

a) nagħmlu l-għasel mal-ikel. 
b) nieħdu ftit għasel. 
ċ)  l-ikel huwa tajjeb ħafna. 
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In-numru sitta 
L-espressjoni ‘żaqqna mimlija’ tfisser li 

a) għandna uġigħ ta’ żaqq. 
b) għadna kif kilna. 
ċ)  għandna żaqqna mqabbża ‘l barra. 

 
In-numru sebgħa 
‘Saħħitna m’hemmx prezzha’ tfisser li 

a) nistgħu nixtru s-saħħa. 
b) saħħitna ma tiswa xejn. 
ċ)  saħħitna hija importanti ħafna għalina. 

 
 
Issa se ngħaddu għal Taħriġ Ċ. 

Ċ.  Imla l-vojt b’ kelma  waħda skont is-sens tas-silta.                                 (8 marki)       

Kull____________  malli nqumu għandna nieħdu ____________ nutrittiv li 
jagħtina biżżejjed ____________ biex inkunu nistgħu nikkonċentraw  matul in-
nofstanhar ta’ filgħodu. M’għandniex nieklu ċereali b’ ____________ miżjud 
imma għandna nieklu  xi biċċa ____________ bil-ġobon jew xi ____________ 
mgħollija.  Minn età żgħira, aħna l-istudenti għandna nidraw nagħmlu ammont 
ta’ ______________ fiżiku kuljum.  Għandna dejjem nibżgħu għal 
______________. 

 

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

tweġibiet tagħkom u timlew fejn ħallejtu vojt. 

 

Wara li t-tfal jerġgħu jisimgħu t-tagħrif u l-mistoqsijiet għat-tieni darba, agħti 

ftit minuti lit-tfal biex tara li jkunu lesti. Fl-aħħar tista’ tgħid: Grazzi! L-eżami 

spiċċa. 


