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Il-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. L-għalliema jgħidu lill-istudenti li: 

 

1  Il-karta għandha tinżamm wiċċha ’l isfel. 

 Ser tinqralhom l-istorja Il-Qattus U l-Ġrieden. 
 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 linja taħt it-tweġiba t-tajba. 

 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-Qattus U l-Ġrieden 

 

 

1. Nigru kien qattus iswed bellusi. Il-qattus kien ħafif u sajjied tajjeb tal-

ġrieden.  

2. Il-ġrieden kienu jibżgħu minnu mhux ftit, u meta kienu jarawh ġej kienu 

jaħarbu jiġru kemm jifilħu f’xi toqba żgħira, fejn Nigru ma kienx jista’ jidħol. 

3. Minħabba fih kemm-il darba għaddew ġranet bil-ġuħ għax ma kinux jistgħu 

joħorġu mit-toqba jew saħansitra tilfu lil xi ħadd għażiż għalihom għax kien 

spiċċa f’żaqq Nigru. 

4. Darba waħda Nigru għamel jumejn sħaħ ma resaqx fl-istalla fejn kienu jgħixu 

l-ġrieden. 

5. Il-ġrieden ferħanin inġabru biex jaraw kif kienu se jagħmlu biex jeħilsu minnu. 

6. Wieħed mill-ġrieden qal: “Naqtgħulu difrejh biex ma jaħtafniex.” 

7. Ġurdien ieħor qal: “Nillimawlu snienu, biex ma jigdimx iżjed.” 

8. Ġurdiena qalet: “Nagħmlu ħbieb miegħu u ngħixu bħal aħwa.” 

9. Qabeż ġurdien ieħor u qal: ”Taf x’nagħmlu, norbtu ġolġol m’għonqu, biex x’ħin 

ikun ġej, nisimgħuh u nkunu nafu.”  

10. “U la ġejna f’dan”, kompla l-ġurdien, “il-ġolġol hawn hu, arawh!” 

11. F’id il-ġurdien kien hemm ġolġol imdaqqas lewn id-deheb. 

12. Il-ġurdien kien sab il-ġolġol qalb il-ħaxix fl-għalqa ta’ quddiem l-istalla. 

13. Kulħadd qal iva, u bil-ferħ bdew idoqqu l-ġolġol, jiżfnu u jkantaw. 

14. “Issa,” qalu, “ma jaqbadniex żgur.” 

15. Ġurdien xiħ u għaref, li kien f’rokna jisma’, qabeż u qal: “Ħaġa waħda nixtieq 

naf. Il-ġolġol min sejjer idendlu m’għonq il-qattus?” 

16. Kulħadd siket u bdew iħarsu lejn xulxin b’qalb sewda. 

17. Ħadd mill-ġrieden ma kien kuraġġuż biżżejjed li jersaq daqshekk viċin ta’ Nigru 

l-qattus. 

18. Biex idendlu l-ġolġol m’għonq il-qattus, xi ħadd minnhom kellu jersaq viċin 

ħafna ta’ ħalq Nigru. 

19. X’ried Nigru biex jagħti salt, u jaħtaf u jiekol lil dak l-imsejken ta’ ġurdien li 

jipprova jagħmillu l-ġolġol m’għonqu? 

20. Ma laħqu qalu xejn iżjed, meta mill-bogħod semgħu: “Mjaw, mjaw, in-Nigru 

wasal.” 

21. Il-ġrieden twerwru u ħarbu jiġru kemm jifilħu. 

22. Hemm ħallew il-ġolġol fl-art qalb it-tiben u t-tama tagħhom li xi darba jeħilsu 

minnu taret mar-riħ. 

23. Il-qattus kien u baqa’ l-akbar għadu tal-ġrieden sal-lum. 

 

 

(adattata minn Ġabra ta’ Ward) 
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Agħmel sing taħt it-tweġiba t-tajba. 

  

1.  Nigru kien qattus      abjad u bellusi. 

         iswed bl-abjad. 

         iswed u bellusi. 

         kannella bl-abjad. 

        

2. Il-qattus kien      mans u kwiet. 

         oħxon u għażżien . 

         bil-għaqal u jobdi. 

         ħafif u perikoluż. 

  

3.  Nigru ma kienx jidħol     f’toqba żgħira. 

         fl-istalla. 

         fl-għalqa. 

         f’dar sidu. 

  

4. Minħabba Nigru, il-ġrieden    telqu minn darhom. 

         għaddew ġranet bil-ġuħ. 

         iġġieldu bejniethom. 

         kienu kuntenti f’darhom. 

  

5. Nigru ma resaqx ħdejn il-ġrieden   ġurnata sħiħa. 

          jumejn sħaħ. 

          ġimgħa sħiħa. 

          xahar. 

 

6.  Il-ġrieden kienu jgħixu     fi ġnien. 

         ġo villa. 

         ġo dar antika. 

         ġo stalla. 

  

7. Il-ġrieden inġabru biex     jaqraw ilkoll flimkien. 

         jirranġaw id-dar fejn jgħixu. 

         jaraw kif jeħilsu minn Nigru. 

         iqattgħu ftit ħin flimkien.  

 

8. Bil-ġolġol ma’ għonq Nigru, il-ġrieden setgħu  jarawh ġej. 

         jisimgħuh ġej. 

         jxommuh ġej. 

         jidħlu jorqdu. 
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9. Il-ġolġol kien      ċkejken u tal-fidda. 

         imsaddad u kulur aħdar. 

         imdaqqas u tad-deheb. 

         migruf kollu u maħmuġ. 

  

10. Il-ġurdien kien sab il-ġolġol    f’għalqa. 

         ħdejn siġra. 

         ħdejn il-bieb tal-istalla. 

         f’kaxxa qalb it-tiben. 

  

11. Il-ġrieden bdew jiżfnu għax ħasbu li   miet il-qattus. 

         kellhom ħafna x’jieklu. 

         Nigru ma setax jaqbadhom iżjed. 

         Nigru kien ma jiflaħx. 

  

12. Il-ġurdien ix-xiħ kien ġurdien    li ma jaħsibhomx. 

         għaref. 

         bla qalb. 

         bieżel. 

 

13. Ħadd mill-ġrieden ma ried    jiġġieled il-qattus. 

         jitkellem mal-qattus. 

         ibiddel dar. 

         idendel il-ġolġol m’għonq Nigru. 

  

14. Il-ġrieden ma kinux biżżejjed    kuraġġużi. 

         beżlin. 

         ġenerużi. 

         ħbieb ma’ xulxin.  

 

15. X’tar mar-riħ?      It-tiben fl-istalla. 

         It-tama li jgħixu f’dar isbaħ. 

         It-tama li jeħilsu mill-qattus. 

         Il-ġolġol. 

 

16. Min mill-karattri kien iħobb il-paċi?   Nigru l-qattus. 

         Il-ġurdiena.  

         Il-ġurdien xiħ. 

         Il-ġrieden kollha. 
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Imla l-vojt. 

  

17.  Il-ġrieden kienu ______________________ meta jaraw ‘il-qattus Nigru. 

 

 

Liema risposta MA TISSEMMIEX fl-istorja? 

Agħmel salib () ħdejn it-tweġiba li ma smajtx fl-istorja. 

 

18. Biex jeħilsu minn Nigru, il-ġrieden ħasbu biex: 

____ Jaqtgħulu difrejh. 

____ Jillimawlu snienu. 

____ Jorbtuh b’ħabel. 

____ Jagħmlu ħbieb miegħu. 

 

 

 

 

  

 

 

 

TMIEM IL-KARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 


