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Il-Karta tal-Għalliema 

 

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

 

Ir-Riżorsi: 

 

1. It-test li jinqara. 

2. Il-karta tal-mistoqsijiet. 

3. Riga u lapes. 

 

Jitqassmu l-karti bil-mistoqsijiet u t-tfal jintalbu jiktbu isimhom, kunjomhom u l-isem 

tal-klassi. 

 

Ir-Raba’ Sena Malti Fehim mis-Smigħ Ħin: 30 minuta  
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L-għalliema jgħidu lill-istudenti li: 

 

1.   Il-karta għandha tinżamm wiċċha ’l isfel. 

 Ser tinqralhom l-istorja Il-Qoxra tal-Banana. 
 Għandhom jisimgħu b’attenzjoni waqt dan l-ewwel qari. 

 Ma jwieġbu xejn u ma jiktbu xejn waqt dan il-qari. 

 

 

 

5 minuti 

2.  Jaqilbu l-karta tal-mistoqsijiet wiċċha ’l fuq.  

 L-għalliema jaqrawlhom għal darba l-mistoqsijiet waqt li t-tfal 

jaqrawhom f’qalbhom imma ma jiktbu xejn. 

 

 

5 minuti 

3.  Jaqilbu l-karta tal-mistoqsijiet wiċċha ’l isfel u jisimgħu t-

tieni qari tas-silta. 

 Ma jwieġbu xejn u ma jiktbu xejn waqt dan it-tieni qari. 

 

 

5 minuti 

4.  Għandhom jerġgħu jaqilbu l-karta wiċċha ’l fuq. 

 Għandhom iwieġbu billi jagħmlu sing taħt it-tweġiba t-tajba. 

 Jimmarkaw waħda biss għal kull mistoqsija. 

 

 

5 minuti 

5.  Ser jinqralhom it-test għat-tielet darba. 

 Jistgħu jkomplu xi mistoqsijiet li ħallew barra waqt dan it-

tielet 

 

 

5 minuti 

6.  Jiċċekkjaw it-tweġibiet, ikomplu dawk li m’għamlux u jkunu 

ċerti li mmarkaw waħda bħala tweġiba. 

 

 

5 minuti 
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Il-Qoxra tal-Banana 

 

Xummiemu kien kuntent fl-iskola fejn kien imur għax ħafna tfal kienu jżommu l-iskola 

nadifa u mdorrija jarmu l-ħmieġ ġod-dustbin. 

 

Sfortunatament mhux kulħadd kien jagħmel hekk.  Kien hemm studenti oħra li kienu 

għażżiena u minflok jimxu sal-eqreb dustbin biex jarmu xi karti jew qxur tal-frott, 

huma kienu jarmu mal-art fejn ġie ġie.   

 

Darba fost l-oħrajn, Michael, tifel maħmuġ u għażżien, tefa’ l-qoxra      tal-banana li 

kien għadu kif kiel, mal-art.   

 

Kulħadd jaf kemm tiżloq il-qoxra tal-banana u kemm tista’ tweġġa’ jekk tiżloq fuqha, 

iżda Michael ma kienx jimpurtah.   

 

Meta l-brejk kien spiċċa, Michael qam minn fuq il-bank tal-bitħa tal-iskola u żelaq fuq 

il-qoxra tal-banana li kien rema huwa stess. 

 

“Ajma, ajma, ajma, x’uġigħ!”  beda jibki u jolfoq Michael.  Michael weġġa’ siequ sew u 

ma setax iqum.  Is-surmast tal-iskola ċempel lill-ommu u bagħat għall-ambulanza u 

f’ħakka t’għajn kienet wara l-bieb tal-iskola. 

 

Ħaduh l-isptar u poġġewlu siequ fil-ġibs.  Kellu jagħmel madwar sitt ġimgħat fil-ġibs u 

minħabba li fl-iskola ma kienx hemm aċċess għal min għandu xi diżabilità, Michael la 

seta’ jitla’ t-taraġ u jmur ġol-klassi, la jinżel fil-bitħa u lanqas imur fis-sala. 

  

Michael spiċċa għamel sitt ġimgħat id-dar.  Xummiemu, li kien qalbu tajba, kuljum wara 

l-iskola kien imur ftit s’għand Michael, ikellmu u jispjegalu      l-homework. 

 

Michael tgħallimha l-lezzjoni u qatt iżjed ma rema xi ħaġa oħra mal-art. 
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Agħmel sing taħt it-tweġiba t-tajba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fl-iskola Xummiemu kien kuntent. 

  imdejjaq. 

  iddiżappuntat. 

  imxebba’. 

2. Michael kien tifel  maħmuġ u għażżien. 

  edukat u nadif. 

  edukat u għażżien. 

  bieżel u bravu. 

3. Michael rema l-qoxra tal-banana fil-basket. 

  fid-dustbin. 

  mal-art. 

  fil-klassi. 

4. Hekk kif qam minn fuq il-bank Michael  baqa’ sejjer fil-klassi. 

  qam bil-wieqfa jgħajjat. 

  waqa’ fuq il-qoxra tal- banana. 

  qal it-talba. 

5. Huwa beda jibki għax kiser idejh. 

  tilef il-pitazz. 

  weġġa’ siequ. 

  ħa skoss f’dahru. 

6. Is-surmast  ċempel lil missieru. 

  bagħat għall-puluzija. 

  ċempel lil ommu. 

  għajjat miegħu. 

7. It-tifel dam b’saqajh fil-ġibs ħames ġimgħat. 

  Sitt ġimgħa. 

  Seba’ ġimgħat. 

  Xahar. 
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TMIEM IL-KARTA 

 

8. Michael ma setax  jikteb. 

  jitkellem. 

  jimxi. 

  jiċċaqlaq. 

9. Xummienu kien giddieb. 

  qalbu tajba. 

  pastaż. 

  supperv. 

10.  Xummiemu kien imur jara lil Michael  wara l-iskola. 

  filgħodu. 

  filgħaxija. 

  bil-lejl. 

 Aqta’ sing taħt il-ħażina:  

   

11. 
Xummiemu kien (ikellmu, idejqu, jagħtih il-mediċina, jispjegalu l-homework) 

lil Michael. 

 

12. Fl-iskola ma kienx hemm (taraġ, lift, rampa, bieb). 

  

13. F’din l-iskola (kien hemm, ma kienx hemm) aċċess għal tfal li jużaw siġġu 

bir-roti. 

 Imla l-Vojt 

 
14. It-tagħlima li tgħallem Michael hi li għandna _____________ l-ambjent. 

   
  


