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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. 

 

Il-Ħames 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-Bebbuxu u n-Nemel. 
 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-BEBBUXU U N-NEMEL 

 

“Ara daqsxejn x’jitħabtu biex iġorru naqra ta’ ġbejna lejn id-dar tagħhom,” qal 

bebbuxu x’ħin ra ħafna nemel jimbuttaw biċċa ġbejna t’Għawdex. 

 

“Isbaħ din!” qalu lkoll flimkien in-nemel. 

 

“Ara min tkellem! Dak irid seklu biex jagħmel pass!” qalu n-nemel li qishom bħal ħadu 

għalihom.  

 

“Aħna xi darba naslu għax naħdmu flimkien, Sur Bebbuxu,” kompliet tgħid in-nemla x-

xiħa. 

 

“Biex nuruk dan, lesti ntellqulek bil-ġbejna b’kollox,” reġgħu qalu f’nifs wieħed in-

nemel. In-nemel kienu lesti jagħmlu t-tellieqa filwaqt li jibqgħu jġorru l-ġbejna.  

 

Il-bebbuxu qabel li għandha ssir it-tellieqa. In-nemel qabdu id f’id u bdew jitfgħu l-

ġbejna t’Għawdex minn id għall-oħra. F’kemm ilna ngħidu, il-ġbejna waslet ħdejn is-

siġra tal-ballut fejn kellha tintemm it-tellieqa. 

 

Il-bebbuxu kien għad fadallu biċċa ġmielha biex jasal ħdejn il-balluta. Ma’ kull taħrika 

ta’ werqa kien jidħol fil-kenn ta’ daru.  

 

“Kif irnexxielkom taslu daqshekk malajr?” staqsa l-bebbuxu x’ħin wasal f’inżul ix-xemx. 

“Aħna nsetti ħaddiema li nħobbu ngħinu lil xulxin. B’hekk it-tbatija naqsmuha 

bejnietna. U hekk naslu fejn rridu,” qalu lkoll flimkien in-nemel.  

 

Il-bebbuxu ħadha t-tagħlima. Għall-ewwel kien se jidħol ġo qoxortu, iżda mbagħad 

fehem li ma jagħmilx ħażin jekk ikun ħabib ta’ kulħadd u ma jiddieħak b’ħadd.  
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Agħmel sing taħt it-tweġiba t-tajba. 

 

1. In-nemel bdew iġorru    biċċa ġobon. 

        ġbejna t’Għawdex. 

        ġbejna ta’ Malta. 

        biċċa ħobż. 

 

2. In-nemel kienu lesti li    jinjoraw lill-bebbuxu. 

        jiġġieldu mal-bebbuxu. 

        jtellqu mal-bebbuxu bla ġbejna. 

        jieklu l-ġbejna mal-bebbuxu. 

 

3. It-tellieqa kienet tintemm   fejn is-siġra tal-balluta. 

        fejn is-siġra taż-żnuber 

        fejn is-siġra tal-ħarrub. 

        fejn l-għadira l-kbira. 

 

4. In-nemel rebħu t-tellieqa għax  kienu jgħaġġlu ħafna. 

        il-ġbejna kienet ħafifa ħafna. 

        kienu jaħdmu dejjem id f’id. 

        kienu iżjed b’saħħithom. 

 

5. Waqt t-tellieqa l-bebbuxu beda  jidħol ġo qoxortu ta’ spiss. 

        jiġri ħafna. 

        iħares lejn in-nemel. 

        jieqaf jistrieħ. 

 

6. Il-bebbuxu spiċċa t-tellieqa    filgħodu kmieni.  

        f’nofs in-nhar. 

        wara nofs in-nhar. 

        f’inżul ix-xemx.  

 

7. In-nemel huma      insetti għażżenin. 

        insetti kburin. 

        insetti beżlin u jaħdmu bħala tim.  

        insetti dħulin. 
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8. Wara din il-ġrajja l-bebbuxu   ħa għalih. 
        baqa’ jiddieħak b’ħaddieħor. 

        ħa tagħlima. 

        ma baqax ikellem lin-nemel. 

 

9. Il-bebbuxu fehem li ma jagħmilx  jidħak b’ħaddieħor. 

 ħażin jekk      ikun ħabib ma’ kulħadd. 

        jaċċetta kull sfida. 
        jiekol il-ġbejna. 

 

Aqta’ sing taħt it-tifsira t-tajba.  

 

10. “Qalu f’nifs wieħed” tfisser li  ħadu n-nifs kollha flimkien. 

        tkellmu flimkien bl-għaġġla. 

        ħadu nifs wieħed biss. 

        ħadu nifs qabel ma tkellmu. 

 

11. “F’kemm ilna ngħidu” tfisser   ilna nparlaw ħafna. 

       wara ħafna sigħat.  

       is-suġġett tad-diskors tagħna. 

fi ftit ħin u malajr. 

       

12. “Fadallu biċċa ġmielha” tfisser li   għandu biċċa sabiħa ħafna. 

        baqagħlu l-isbaħ biċċa. 

        baqagħlu ħafna. 

        fadallu ftit biss. 

 

TMIEM IL-KARTA 


