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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 L-Imħatra. 
 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 

 

Il-Ħames Sena Malti - Il-Fehim mis-Smigħ Ħin: 30 Minuta 
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L-Imħatra 

 

L-Ewwel Parti 

Ġurnata fost l-oħrajn, in-nemusa, il-ġurat u ż–żrinġ bdew jiddiskutu fil-foresta fuq min 

minnhom kellu l-ħila jaqbeż fl-għoli l-aktar. Kulħadd qal li hu kien l-aħjar. Il-kelb, li kien qed 

jismagħhom ħareġ bl-idea li jmorru quddiem is-sultan u jagħmlu imħatra min minnhom jogħla 

l-aktar. Il-tlieta qablu ma’ din l-idea, għalhekk stiednu lid-dinja kollha u lil kull min kienu jafu  

biex jattendu għal din l-imħatra. It-tlieta kienu qabbieża mill-aqwa, kif seta’ jara kull min 

inġabar hemm biex jarahom. 

“Min jogħla l-iżjed nagħtih lil binti,” qal is-sultan, ”għax mhix ħaġa sew li toqogħdu titħabtu 

biex togħlew mingħajr ma noffrilkom premju.” 

L-ewwel waħda li daħlet fin-nofs kienet in-nemusa. Sellmet billi baxxiet rasha lejn kull min 

kien hemm u baqgħet wieqfa. Wara daħal il-ġurat, li ma kienx edukat daqs in-nemusa. Fl-aħħar 

daħal iż-żrinġ. Iż-żrinġ ma qalx kelma waħda.  

Is-sultan kien b’seba’ għajnejn għal kollox, imbagħad għolla idejh biex tibda l-imħatra.   

 

It-Tieni Parti 

In-nemusa qabżet tant fil-għoli li ħadd ma seta’ jara x’sar minnha, u għalhekk ilkoll qatgħuha li 

hi ma kienet qabżet xejn, u kien imissha tistħi wara dawk ir-reċti kollha. Il-ġurat qabeż biss 

in-nofs tal-għoli tan-nemusa, iżda qabeż sewwasew f’wiċċ is-sultan. Is-sultan stqarr li kien 

iddispjaċut mhux ftit bl-imġiba ħażina tiegħu. Iż-żrinġ qagħad wieqaf bħalkieku mitluf fi 

ħsibijietu. Sa fl-aħħar in-nies ħasbu li lanqas kien fi ħsiebu li jaqbeż. F’daqqa waħda qabeż 

qabża li ħalla lil kulħadd b’ħalqu miftuħ. Bil-qabża li qabeż ġie eżatt f’ħoġor il-prinċipessa, li 

kienet bilqiegħda ħdejn is-sultan.  

Imbagħad tkellem is-sultan. “M’hemm xejn ogħla minn binti, għalhekk min jaqbeż sal-għoli 

tagħha jaqbeż l-iżjed. Xi ħadd għaqli biss seta’ jaħseb f’din il-ħaġa, u għalhekk iż-żrinġ uriena 

li hu għaqli u moħħu tajjeb.”    

B’hekk iż-żrinġ rebaħ lill-prinċipessa. In-nemusa telqet minn dak il-pajjiż biex tfittex xortiha 

x’imkien ieħor. Waqt li l-ġurat intasab fuq ġebla jgħanni. 
 

Addattament ta’ Ħrejjef ta’ Grimm u Anderson’ ta’ Oliver Friġġieri 
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L-Imħatra 
 

A. L-Ewwel Parti 

     Immarka (X) fil-kaxxa t-tajba.           (7 marki) 

 

1. L-imħatra saret bejn    il-kelb, in-nemusa u ż-żrinġ. 

   in-nemusa, is-sultan u l-ġurat. 

   in-nemusa, il-ġurat u ż-żrinġ. 
    

2. L-imħatra kienet biex   jaraw min minnhom jirbaħ lill-prinċipessa. 

   jaraw min minnhom jaqbeż fl-għoli l-aktar. 

   jaraw min minnhom ikanta l-isbaħ. 

    

3. Il-kelb ħareġ bl-idea li jmorru   jagħmlu l-imħatra quddiem is-sultan. 

   jagħmlu l-imħatra fil-foresta. 

   dawra fil-foresta.   

    

4. Minnhom it-tlieta,  il-ġurat kien l-aktar ħafif. 

   iż-żrinġ ma waqafx jitkellem. 

   in-nemusa kienet l-aktar edukata. 

    

5. Is-sultan għamel sinjal biex  tibda l-imħatra. 

   tibda l-ġirja. 

   tispiċċa l-imħatra. 

    

6.* “B’seba’ għajnejn” tfisser  kellu ħafna għajnejn.  

   kien attent ħafna għal li kien qed jiġri. 

   kien jiġri ħafna. 
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B. It-Tieni Parti 

    Immarka (X) fil-kaxxa t-tajba.                 (7 marki) 

 
 

7. In-nemusa tant qabżet fl-għoli  li ħadd ma raha iktar.  

   li rebħet l-imħatra. 

   li ġiet fuq is-sultan.  

    

8. Bil-qabża li qabeż, il-ġurat  ġie eżatt f’ħoġor il-prinċipessa. 

   ġie fuq wiċċ is-sultan. 

   ma deherx iktar. 

    

9. Is-sultan ma ħax gost   b’dak li għamel iż-żrinġ. 

   b’dak li għamlet in-nemusa. 

   b’dak li għamel il-ġurat. 

    

10. Iż-żrinġ rebaħ l-imħatra għax  qabeż iktar mis-sultan.  

   qabeż fuq ħoġor il-prinċipessa. 

   qabeż aktar fl-għoli mill-prinċipessa. 

    

11. B’dan il-mod, iż-żrinġ wera   li kien intelliġenti. 

   li kien edukat. 

   li ma kienx jaf x’qed jagħmel.  

    

12.* “b’ħalqu miftuħ” tfisser  kulħadd baqa’ mingħajr ikel. 

   kulħadd baqa’ mistagħġeb. 

   kulħadd baqa’ jitkellem. 

 

 

 



Malti – Fehim mis-Smigħ – Karta tal-Għalliema – Il-Ħames Sena – Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena 2014 - Paġna 5 minn 5 

Ċ. Fuq l-istorja kollha.               (6 marki) 

      Immarka (X) fil-kaxxa skont jekk hux VERU jew FALZ. 

 

  VERU FALZ 

13. Din hija storja ħrafa.   

14. Il-ġurat kien l-iktar intelliġenti minnhom.   

15. In-nemusa qatgħet qalbha imma baqgħet fil-pajjiż.   

16. Il-ġurat tilef l-imħatra.   

17. L-istorja tgħallimna li jekk nużaw moħħna, nimxu ‘l quddiem.    

18. Kelma oħra minflok intasab hija qagħad bilqiegħda.   

 

 

 

 

 

 

TMIEM IL-KARTA 

 

 
 


