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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 –

isem tal-klassi. 

 

L-għalliema jgħidu lilli-istudenti li: 

1 � Il-karta għandha tinżamm wiċċha ‘l isfel. 

� Ser tinqralhom is-silta dwar L-Imdina. 

� 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 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 

Il-Ħames Sena IL-MALTI (Il-Fehim mis-Smigħ) 

 

     Il-Ħin: 30minuta 
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L-Imdina 

 

L-Ewwel Parti 

 

L-Imdina, magħrufa wkoll bħal Citta’ Vecchia, hija l-eqdem belt f’Malta. Ħafna drabi 

nirreferu għaliha wkoll bħala l-Belt Siekta. Madankolla ma kien hemm xejn ‘sieket’ 

dwarha meta kienet għadha belt ħajja fil-passat, speċjalment qabel ma ġew il-

Kavallieri, meta kienet il-belt ewlenija tal-gżira. Fiha kienu joqogħdu n-nobbli, il-kleru, 

l-artiġjani u ħafna mill-popolazzjoni ta’ Malta. Il-ħitan tagħha kienu l-uniku wens għall-

poplu kollu tal-gżira mill-attakki frekwenti tal-kursara. 

 

Inbniet fuq għolja ‘l bogħod mill-baħar, b’mod illi minn fuq is-swar u t-torrijiet li 

jdawruha kien jidher sew l-għadu li kien jazzarda jattakkaha. 

 

It-Tieni Parti 

 

L-Imdina ħadet il-forma tagħha aktarx fi żmien Biżantin jew Għarbi, meta ċċekknet il-

belt Rumana u l-firxa tas-swar tagħha ċkienet għal dik li nafuha llum. F’dawk iż-

żminijiet il-ħitan kienu jinbnew għoljin u dritti biex l-għadu kien isibha diffiċli 

jixxabbat magħhom. Fuq in-naħa ta’ wara tal-Imdina lejn it-Tramuntana, għad hemm 

swar medjevali. 

 

Kif għadda ż-żmien, bliet iffortifikati ma setgħux jibqgħu b’ħitan għoljin u dritti,  

ivvintaw il-kanuni, li bil-qawwa tagħhom setgħu jwaqqgħu dawn il-ħitan. Kellhom 

għalhekk isiru tibdiliet fit-tifsila tas-swar li jdawru l-ibliet. Ma kienx biżżejjed foss 

madwar il-ħitan.  
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Is-swar riedu jkunu ħoxnin u b’saħħithom minn isfel biex ikunu jifilħu għall-

bumbardamenti tal-kanuni. Dawn kellhom isiru wkoll sodi  biex jifilħu l-piż tal-kanuni 

fuqhom, li minn postijiet maħsuba apposta, biex jiftħu n-nar fuq l-għadu li kien 

jassedja l-belt. 

 

Il-Karta tal-Istudenti 

 

L-Imdina 

L-Ewwel Parti 

Immarka ( � ) fil-kaxxa t-tajba                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L-Imdina hija  l-aqwa belt f’Malta. 

  l-eqdem belt f’Malta. 

  l-isbaħ belt f’Malta. 

1. 

  belt f’Għawdex 

 

Fil-passat kienet pjuttost  maħmuġa. 

  mejta 

  storbjuża.  

2. 

  siekta. 

 

Il-ħitan tal-belt inbnew biex jipproteġuha  mill-bdiewa. 

  mill-kleru 

  min-nobbli.                

3. 

  mill-kursara. 
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It-Tieni Parti 

 

Immarka ( � ) fil-kaxxa t-tajba                           
 

 
 
 
 
 
 
 

Fiha kienu joqogħdu         n-nobbli u l-kleru. 

  n-nobbli u l-artiġjani. 

  n-nobbli, il-kleru, l-

artiġjani u ħafna mill-

popolazzjoni ta’ Malta.  

4. 

* 

  n-nobbli, il-kleru u l-

artiġjani. 

 

Fl-Imdina nsibu ħafna  għelieqi. 

  rziezet.  

  torrijiet. 

5. 

  baħar 

L-għadu kien isibha   faċli biex jixxabbat mas-

swar. 

  diffiċli biex jixxabbat mas-

swar. 

  sempliċi mmens biex 

jixxabbat mas-swar. 

6. 

* 

  sempliċi biex jixxabbat 

mas-swar. 

   

L-akbar għadu tas-swar huma  l-kanuni.  

  n-nies. 

  l-pistoli.   

7. 

  l-vleġeġ 
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Fuq l-istorja kollha. 

Veru jew Falz? 

10.  L-Imdina hi magħrufa bħala Citta’ Vecchia.     ________ 

11.  L-Imdina hija msejħa wkoll il-Belt Siekta.     ________ 

12. L-Imdina nbniet viċin il-baħar.       ________ 

13. L-Imdina ħadet il-forma li għandha llum fi żmien l-Għarab.  ________ 

 

14. Qabbel bi vleġġa 

torri     għolja     swar 

 

 

 

             (3 marki) 

 

Madwar is-swar insibu  foss. 

  ġonna. 

  għelieqi.  

8. 

  baħar 

 

Is-swar kellhom ikunu  suwed 

  wisgħin biex isebbħuhom 

bil-pjanti. 

  baxxi biex titla’ fuqhom u 

tittawwal. 

9. 

  sodi biex jifilħu l-kanuni. 
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15. Imla l-vojt   

Is-swar riedu jkunu ____________________ u ____________________ biex 

jifilħu għall-bumbardamenti. 

                          (2 marki) 

 

TMIEM IL-KARTA 

 


