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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 

 

Il-Karta tal-Istudent 
 
 

L-isem u l-kunjom: ________________________________ 
 
Il-klassi: _______________________________________ 
 
L-iskola: _______________________________________ 
 
 
 
 
 

 Il-Fehim mis-Smigħ 
 

        Il-marka tat-taqsima 20 marka 
 

Il-marka tal-istudent/a  
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A.  Immarka b’sinjal () taħt VERU jew FALZ.                                  (5 marki)                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  Veru Falz 
1. Għandna nieklu dejjem l-istess tip ta’ ikel.   
2. Ġisimna għandu bżonn l-enerġija u n-nutrijenti biex 

jibqa’ b’saħħtu. 
  

3. Għandna nieklu inqas minn ħames porzjonijiet ta’ frott 
u ħaxix kuljum. 

  

4. Min jiekol ħafna ħaxix u frott jimrad inqas.   
5. L-ammont ta’ zokkor fl-ikel insibuh miktub fuq it-

tabella fuq il-pakkett. 
  

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

1.  Innaqqsu z-zokkor mid-dieta tagħna billi  
a) nżidu z-zokkor mat-te. 
b) nieklu ikel mingħajr zokkor miżjud.  
ċ)  nieklu ħafna snacks. 

 
2.  Ħafna zokkor fid-dieta tagħna jwassal biex 

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

 

3.  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. 
 
4.  Il-karboidrati huma bżonjużi 

a) għall-ġilda tagħna. 
b) għaz-zokkor fid-demm. 
ċ)  għall-enerġija. 
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5.  L-espressjoni ‘jinżlu għasel’ tfisser li 
a) nagħmlu l-għasel mal-ikel. 
b) nieħdu ftit għasel. 
ċ)  l-ikel huwa tajjeb ħafna. 

 
6.  L-espressjoni ‘żaqqna mimlija’ tfisser li 

a) għandna uġigħ ta’ żaqq. 
b) għadna kif kilna. 

     ċ)  għandna żaqqna mqabbża ‘l barra. 
 
7.  ‘Saħħitna m’hemmx prezzha’ tfisser li  

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

 
 

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 għandna nidraw 
nagħmlu ammont ta’ _______________ fiżiku kuljum. Għandna dejjem 
nibżgħu għal _______________! 

Tmiem il-Karta 


