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IL-LIVELLI 
 

7-8 

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 2018 

 

 

IT-TMIEN 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. 

Din it-taqsima fiha 20 marka. 

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. 
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Is-silta għall-qari: Dak il-basket itqal minnek! 
 

Għalkemm issa għaddew ftit tas-snin mhux ħażin, għadni niftakar lil ommi tgħidli, “Dak il-

basket itqal minnek” hekk kif inkun sejra għall-iskola, u kien ikollha raġun.  Ta’ kuljum kont 

inġorr dan l-imbierek basket fuq dahri mimli kotba, karti, fajls ...  Illum nammetti li kelli 

naqra tort għaliex ma tantx kont nagħmel użu mil-lockers li kien ipprovditilna l-iskola biex 

ma niħdux l-affarijiet kollha tal-iskola magħna d-dar.  Ridt inġorr kollox fuq dahri għaliex 

kont nibża’ li ninsa xi ħaġa warajja. 

 

Ġurnata wara oħra ġġorr dak il-basket ma kinitx faċli, anki jekk kont nagħmel sforz kbir.  

Fil-fatt, hekk kif tispiċċa l-iskola kont nieħu r-ruħ għax kont naf li ommi kienet qed tkun 

tistennieni wara l-grada tal-iskola biex teħodli l-basket u ġġorru hi.  Mument li ma ninsa 

qatt għax stajt niġri, naqbeż u nittanta lit-tfal l-oħra huma u jimxuha lura d-dar. 

 

Illum inħares lura lejn dan il-perjodu f’ħajti, nistaqsi lili nnifsi għalfejn ridt inġorr dak il-piż 

kollu fuq dahri.  Forsi għax kont rasi iebsa jew għax m’emmintx f’dak li kienu jgħiduli l-

għalliema jew ommi stess.  Kemm kien ikun aħjar kieku smajt minnhom, żgur kont nagħmel 

parti ikbar minn tfuliti libera minn dak it-toqol. 

 

Kemm hu ikrah li nkunu mtaqqlin f’ħajjitna, hux? Iktar u iktar jekk a nkunux nafu kif ser 

neħilsu minnu jew agħar minn hekk għax tant ikollna rasna iebsa li rridu nippruvaw insolvu 

u nħollu dak it-toqol waħedna.  Għalkemm mhux tul ħajjitna kollha ser inġorru dan il-basket, 

iżda jekk inkunu sinċieri magħna nfusna xorta waħda nibqgħu nġorru xi tip ta’ toqol 

f’ħajjitna, forsi xi ħsibijiet tqal jew xi azzjoni ħażina li nkunu għamilna u ma nistgħux 

ninsewha, jew xi esperjenzi oħra fil-passat li weġġgħuna u ħallew marki negattivi fuqna bħal 
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esperjenza ta’ rabja, konfużjoni, stress, disprament, falliment fost oħrajn.  Esperjenzi li 

kulħadd b’xi mod jew ieħor jgħaddi minnhom u li flok nitgħallmu u neħilsu minnhom 

inħalluhom marbutin magħna tul ħajjitna kollha. 

 

F’mumenti bħal dawn faċli nfittxu biex inġorru t-toqol tagħna aħna stess, ma nfittxux 

għajnuna iżda bil-kontra nippruvaw insolvuha aħna.  Imma s-sabiħ f’din il-ħajja hu li xi drabi 

nsibu min jgħinna biex ma naqtgħux qalbna. 

 

Imnalla aktar ’il quddiem f’ħajti tgħallimt ma nkunx wisq rasi iebsa u ppruvajt nitlaq dan it-

toqol f’idejn Alla bħalma kont nagħmel fi tfuliti u nagħti l-basket tal-iskola lil ommi biex 

inkun nista’ ngħix il-vera libertà.  Issa li kbirt jien għalliema, u navża lill-istudenti biex 

jieħdu ħsieb u ma jġorrux wisq affarijiet fil-basket tagħhom! 

Addattament minn Xehda Għasel, Marzu –April, 2016 

 
 

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

  VERU FALZ 

1 Il-basket tal-iskola kien ikun ħafif.   

2 Il-basket kien ikun mimli fajls, karti u ġugarelli.   

3 L-awtriċi ma kinitx tagħmel użu mil-lockers.   

4 L-awtriċi ma kinitx tibża’ li tinsa xi ħaġa warajha.   

5 Omm l-awtriċi kienet tkun qiegħda tistennieha wara li tispiċċa l-
iskola biex iġġorrilha l-basket. 

  

6  Mingħajr il-basket, l-awtriċi setgħet tiġri, taqbeż u tittanta lit-   
 tfal l-oħra huma u jimxuha lura d-dar. 
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Taqsima B:  Ikteb kelma waħda fil-vojt skont dak li smajt fis-silta.                       (6 marki) 
 

Illum inħares lura lejn dan il-perjodu f’____________, nistaqsi lili nnifsi għalfejn ridt 

____________ dak il-__________ kollu fuq dahri.  Forsi għax kont rasi iebsa jew għax 

m’____________ f’dak li kienu jgħiduli l-għalliema jew ____________ stess.  Kemm kien 

ikun aħjar kieku smajt minnhom, żgur kont nagħmel parti ikbar minn tfuliti ____________ 

minn dak it-toqol. 

 

 

 

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

Kolonna A   

Kolonna B 
0 Veru hu ikrah  xi ħsibijiet tqal jew xi azzjoni ħażina li 

nkunu għamilna. 
1 Dan it-toqol hu ikrah speċjalment 

meta  xi drabi nsibu min jgħinna biex ma 
naqtgħux qalbna. 

2 Dan il-basket jista’ jkun wieħed 
simboliku u jkun fih  aħna jkollna rasna iebsa li rridu 

nsolvu u nħollu dak it-toqol waħedna. 
3 F’mumenti diffiċli hu faċli li   tgħallmet ma tkunx wisq rasha iebsa. 

4 Esperjenzi oħra fil-passat li 
weġġgħuna  ħallew marki  0 li nkunu mtaqqlin fil-ħajja tagħna. 

5 
Imma s-sabiħ f’din il-ħajja hu li  

 
 

nġorru t-toqol tagħna aħna stess 
mingħajr ma nfittxu l-għajnuna. 

6 Imnalla aktar ’il quddiem f’ħajjitha l-
awtriċi  

 dan it-toqol f’idejn Alla. 

7 L-awtriċi ppruvajt titlaq   biex jieħdu ħsieb u ma jġorrux wisq 
affarijiet fil-basket tagħhom. 

8 Issa li kibret l-awtriċi saret 
għalliema, u tavża lill-istudenti   

negattivi fuqna bħal esperjenza ta’ 
rabja, konfużjoni, stress, disprament 
u falliment fost oħrajn. 

                                                                    
                                                              TMIEM IL-KARTA 


