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Karta tal-Għalliema 

Gwida għat-Tmexxija tal-Eżami 

 

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. 

 

1 Il-karta għandha tinżamm wiċċha ‘l isfel. 

Ser tinqralhom is-silta Il-Bir ta’ Tarf l-Għalqa 

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 imam 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 skont kif mitlub. 

Jimmarkaw waħda biss għal kull mistoqsija. 

 

8 minuti 

5 Ser jinqralhom it-test għat-tielet darba. 

Jistgħu jkomplu xi mistoqsijiet li ħallew barra waqt dan it-tielet 

qari. 

 

4 minuti 

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

mmarkaw waħda bħala tweġiba. 

 

3 minuti 

 

Ir-Raba’ Sena Malti Fehim mis-Smigħ Ħin: 30 minuta  
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Il-Bir ta’ Tarf l-Għalqa 

 

F’tarf l-għalqa tas-Sur Frans, kien hemm bir.  Ma kienx jintuża u ħadd ma kien imur 

ħdejh għax jgħidu li kien bir imsaħħar. 

Sara u Simone kienu tewmin imqarbin u ma jobdux.  Darba minnhom iddejqu jilagħbu 

fil-bitħa tad-dar tagħhom u marru jilagħbu fl-għalqa tas-Sur Frans.  Sara ftakret fil-

bir u ġriet lejh.  Simone ġriet warajha. 

“X’ser nagħmlu?” qaltilha Simone kif waqfu ħdejn il-bir. 

“Naraw x’fih speċjali dan il-bir,” weġbitha Sara. 

Bdew iduru mal-bir minn barra, imbagħad meta ma sabu xejn, ittawlu ġol-bir.  Imma 

kollox kien normali. 

“Fejn huma s-sħaħar tal-bir?” staqsietha Sara. 

“In-nies jgħidu ħafna affarijiet.  Jien ngħidlek li dak kollu għajdut tan-nies,” weġbitha 

oħtha. 

“Ħo, ħo, ħo,” instemgħet daħqa qawwija. 

F’daqqa waħda raw raġel daqs nofs metru, b’leħja itwal minnu, tkaxkar mal-art. 

“Int min int?” staqsietu Sara. 

“Jien dak li ġejt tfittex,” weġibha r-raġel iż-żgħir u ħatafhom minn xagħarhom u 

niżżilhom miegħu fil-bir.  Qafilhom ġo gaġġa.  Simone u Sara tgħidx kemm bkew. 

Semagħhom żrinġ u tħassarhom.  Wegħduh li jekk isalvahom irabbu l-għaqal.  Iż-żrinġ 

aċċetta li jsalvahom, bil-kundizzjoni li kif joqogħdu mqarbin, jerġgħu jsibu ruħhom 

maqfulin fil-gaġġa f’qiegħ il-bir. 

Kif ir-raġel iż-żgħir raqad, iż-żrinġ mar ħdejn il-gaġġa u gedwed xi kliem maġiku.  

F’daqqa waħda sabu ruħhom fil-bitħa tad-dar u minn dakinhar rabbew l-għaqal. 
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Agħmel sing taħt it-tweġiba t-tajba. 

1. Il-bir kien jinsab f’nofs l-għalqa. 

f’tarf l-għalqa. 

f’nofs il-bitħa. 

f’tarf il-bitħa. 

 

2. Simone u Sara kienu kuġini. 

ħbieb. 

tewmin. 

ġirien. 

 

3. Simone u Sara kienu imqarbin. 

bil-għaqal. 

jobdu. 

jistudjaw ħafna. 

 

4. Darba t-tfal marru jilagħbu fl-għalqa tas- Sur Frans. 

Sur Fredu. 

Sur Feliċ. 

Sur Franġisk. 

 

5. It-tfal xtaqu jaraw l-ilma fil-bir. 

kemm hu fond il-bir. 

il-flus fil-bir. 

x’fih speċjali l-bir. 

 

6. In-nies kienu jgħidu li fil-bir hemm il-flus. 

is-sħaħar. 

teżor. 

l-ilma. 

 

7. Ħdejn il-bir raw raġel twil. 

raġel qasir. 

raġel oħxon.  

raġel irqiq. 
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8. Ir-raġel kellu  leħja bajda. 

leħja żgħira. 

leħja maħmuġa 

leħja twila. 

 

9. Ir-raġel qabad lit-tewmin minn xagħarhom. 

minn idhom. 

minn rashom. 

minn sieqhom. 

 

10.  Ir-raġel qafilhom f’kamra fil-bir. 

f’gaġġa fil-bir. 

f’kamra fl-għalqa. 

f’gaġġa fl-għalqa. 

 

11.  It-tewmin bdew jibku u semagħhom missierhom. 

saħħar. 

żrinġ. 

Frans. 

 

12.  Iż-żrinġ kien kattiv. 

saħħar. 

prinċep. 

ħalliel. 

 

13. Iż-żrinġ  daħak bihom. 

tħassarhom. 

feraħ bihom. 

lagħab magħhom. 

 

14. It-tewmin fl-aħħar tal-istorja rabbew l-għaqal. 

saru iktar imqarbin. 

baqgħu ma jobdux. 

rabbew iż-żrinġ. 
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Imla l-vojt 

 

15. Ħadd ma kien imur ħdejn il-bir għax kien _________________. 

16.  Iż-zrinġ gedwed xi kliem __________________. 

17. Ir-raġel iż-żgħir niżżilhom ________________. 

 

TMIEM IL-KARTA 

 

 

 

 


