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ID-DIRETTORAT GĦAL KWALITÀ U STANDARDS FL-EDUKAZZJONI 

Id-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu   

It-Taqsima tal-Assessjar Edukattiv  
 

L-Eżami għad-Dħul fl-Iskola tal-Isport 2014 

 

IT-TIENI SENA      IL-MALTI (Il-Fehim mis-Smigħ)     IL-ĦIN: 15-il minuta   

 

IL-KARTA TAL-GĦALLIEMA 

Gwida għat-Tmexxija tal-Eżami tal-Fehim mis-Smigħ 

 

L-istruzzjonijiet: 

Jitqassmu l-karti bil-mistoqsijiet u l-istudenti jiktbu isimhom, kunjomhom u l-klassi. Kull taqsima 

għandha 5 marki.  

 

1 

 
L-istudenti jintalbu jiftħu l-karta. 

L-għalliema jaqraw is-silta u l-istudenti jisimgħu b’attenzjoni u  ma jiktbu xejn waqt il-qari. 

2 

 
Waqt li l-għalliema jaqraw għal darba l-eżerċizzji tas-silta, l-istudenti jistgħu jaħdmu t-tweġibiet. 

3 

 
L-għalliema jaqraw għat-tieni darba s-silta.   

L-għalliema jerġgħu jaqraw l-eżerċizzji u jagħtu ċans lill-istudenti jaħdmu t-tweġibiet kollha. 

Is-silta għall-qari:      Kok li jitma’ 4,000 persuna kuljum 

Mario D’Agostino hu kok prim minn Napli. Għandu erbgħa u erbgħin sena u hu wieħed mit-

tliet mitt kok li hemm abbord il-vapur lussuż Splendida. 

“Kuljum noħorġu tnejn u għoxrin elf platt,” beda jirrakkonta Mario. “Is-sigriet hu l-kalma. 

Anqas ma jkun hemm stress aktar naħdmu tajjeb. Aħna naħdmu f’ċerta allegrija”. 

Mario beda jaħdem ta’ kok meta kellu biss sittax-il sena u beda jsegwi l-passi ta’ zijuh li 

wkoll kien kok prim. Jistqarr li kellu x-xorti li jsajjar għal personalitajiet famużi fosthom 

Sophia Loren, il-Prinċep Ingliż, atturi Taljani u ħafna plejers Taljani, l-aktar tal-Milan. 

“Il-personalitajiet jitolbuni nsajjar ir-riċetti skont id-dieti li jsegwu. L-akbar prosit għalija 

huma l-kummenti sbieħ tal-kap tagħna Luigi li għalija jiswa daqs Berlusconi. 

IL-LIVELLI 
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“Darba ġiet fuqi Barbara D’Urso, personaġġ maħbuba ħafna mit-Taljani. Għafsitli jdejja u 

qaltli: ‘Grazzi kbira għax taħtek kilt tajjeb ħafna.’ Barbara D’Urso kienet talbitni tisjir 

partikolari mingħajr żejt u ħloqtilha platti bnini li kif qalti hi stess għoġbuha bil-kbir.” 

Jitkellem dwar Malta b’ċerta passjoni anke jekk ġie f’pajjiżna darba biss fuq il-vapur lussuż 

waqt li kien xogħol. “Malta sabiħa ħafna. Gżira trankwilla. Darba ġejna bil-vapur u qattajna 

l-lejl fil-port. Inżilt l-art u konna morna San Ġiljan. Hemm ħafna diskoteki,” temm jgħidli 

bid-daħka min-naħa l-oħra tal-mejda. Ġurnata tipika ta’ kok hi twila u t-tbakkir jibda mis-

sebgħa ta’ filgħodu. Jaħdem fuq il-vapur sitt xhur infila u jmur id-dar biss biex jistrieħ għal 

xahar u nofs. “Il-familja nħoss dejjem in-nuqqas tagħha. Tal-inqas, issa li għandna l-vjaġġi 

lejn Malta, se jkolli ċ-ċans niltaqa’ mal-mara u t-tifla ta’ tliet snin, għax il-vapur kull ġimgħa 

se jieqaf Civitavecchia.”  

Taqsima A: Immarka  jekk is-sentenza hix VERU jew FALZ.                          (6 marki) 

  VERU FALZ 

1 Is-silta hija fuq kok Taljan li jaħdem fuq vapur tat-turisti.    

2 Fil-kċina tal-vapur hemm mal-ħames mitt kok jaħdem kuljum.    

3 Mario l-kok jgħid li huwa jaħdem fil-kċina fost ħafna storbju u ġenn.    

4 Mario ilu jaħdem fuq il-vapur sa minn meta kellu sittax-il sena.    

5 Fost in-nies li ħejjielhom l-ikel Mario hemm ħafna plejers Maltin.    

6 L-ikel ta’ Mario għoġob lil Barbara D’Urso għax kien bnin u b’ħafna 

żejt. 
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Taqsima B:  Ikteb kelma waħda fil-vojt skont dak li smajt fis-silta.                    (6 marki) 

Il-kok Mario D’Agostino huwa minn ________________. Hu għandu erbgħa u 

________________ sena u għandu tifla ta’ ________________ snin. Il-vapur li jaħdem fuqu 

Mario jismu ________________ u beda jaħdem fuqu biex ikomplu x-xogħol li beda 

________________ li kien kok mill-aqwa. Mario japprezza ħafna l-kummenti tal-kap tiegħu 

li jismu ________________. 

 

Taqsima Ċ: Qabbel Kolonna A ma’ Kolonna B billi tikteb in-numru fil-vojt.    (8 marki) 

 
Kolonna A 

 
Kolonna B 

1 Mario jħobb ħafna lil Malta   tad-diskoteki f’San Ġiljan. 

2 F’moħħ Mario baqgħet it-tifkira    ta’ sitt xhur sħaħ. 

3 Il-ħinjiet tax-xogħol fuq il-vapur huma   jlaqqgħu ma’ nies famużi. 

4 Il-perjodu ta’ xogħol għal Mario huwa   Mario jħoss ħafna n-nuqqas tal-familja. 

5 Il-perjodu ta’ mistrieħ għal Mario huwa 1 avolja ġie darba biss. 

6 Minkejja li jaħdem għal qalbu fuq il-

vapur 

 għax il-vapur se jieqaf kull ġimgħa 

Civitavecchia. 

7 Mario jinsab kuntent li issa se jara aktar 

spiss lill-familja 

 twal ħafna u jibdew minn filgħodu kmieni. 

8 Il-kok iħossu xxurtjat li xogħlu  ta’ xahar u nofs. 

 

 


