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Ir-Raba’ Sena Malti Fehim mis-Smigħ Ħin: 30 minuta 

 
Il-Karta tal-Għalliema 

Gwida għat-Tmexxija tal-Eżami 
 
Ir-Riżorsi: It-test li jinqara; il-karta tal-mistoqsijiet; 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 Iż-Żarbun Maġiku. 
Waqt dan l-ewwel qari l-istudenti għandhom jisimgħu b’attenzjoni. 
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 
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Iż-Żarbun Maġiku 

F'art imbiegħda kienet toqgħod il-Prinċipessa Afra mal-ġenituri tagħha r-Re u r-
Reġina. Il-prinċipessa ma kellhiex ħbieb għajr l-annimali li kienu jgħixu fil-ġnien tal-
palazz. 
 
Il-prinċipessa kienet ser tagħlaq sittax-il sena u għalhekk il-ġenituri tagħha 
ddeċidew li jagħmlulha ballu mill-isbaħ b'ħafna żfin, kant u briju. Il-prinċipessa Afra 
malajr marret fil-ġnien biex tgħid lill-ħbieb tagħha. Il-prinċipessa Afra qagħdet 
tirrakkontalhom dwar il-ballu li ser jigi mħejji apposta għaliha. Ilkoll ferħu u 
wegħduha li ser imorru jarawha. Il-fenek qalilha: "Min jaf kemm ser tiżfen?" “U min 
ser ikunu l-mistednin speċjali?"qal iċ-ċinju. F'daqqa waħda l-principessa tbikkmet. 
"X'ġaralek staqsiha bil-ħlewwa l-pitirross li issa kien ilu jafha s-snin. "Għax ftakart 
illi jien ma tantx naf niżfen u jekk ikun hemm xi prinċep li jistaqsini biex niżfen żgur 
nirfsu," weġbitu Afra. "Din ħaġa serja ħafna," qalet il-fekruna. "L-aħjar meta tiġi l-
kokka ngħidu lilha dwar din il-problema. Xi parir tagħtina żgur," qalilhom il-fenek. 
 
Wara nofsinhar il-ħajjat mar għand il-prinċipessa u miegħu ħa ħafna pezez tad-
drapp fin ta' kuluri differenti. Il-prinċipessa għażlet ir-roża. Il-ħajjat qalilha li ż-
żarbun kien ser isir bl-istess materjal tal-libsa. 
 
L-għada filgħodu kmieni, Afra marret fil-ġnien biex tiltaqa' ma' sħabha biex 
igħidulha  x' parir tatha l-kokka. "Il-problema tiegħek nistgħu nsolvuha," qal il-
pitirross. "Ilbieraħ filgħaxija," beda jirrakkonta ċ-ċinju, "il-kokka ġabet il-ktieb kbir 
iswed bil-qoxra tal-ġilda u wara li damet tqalleb fih, waqfet taqra u qaltilna li jekk 
iġġibilha ż-żarbun li ser tiżfen bih fil-ballu, inkunu nistgħu neħduh għand is-saħħar 
Milo ." "U s-saħħar Milo jkun jista' jagħmel seħer fuq iż-żarbun biex igħinek tiżfen," 
spiċċat il-fekruna. 
 
Afra kienet ferħana u malajr marret għand il-ħajjat għaż-żarbun. Malli kien lest, 
poġġih ġo borża tas-satin u tahulha. Il-prinċipessa marret dritt fil-ġnien. Hi rabtet 
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il-borza m'għonq iċ-ċinju u f'kemm trodd salib kien diġa' qed itir 'il bogħod. Wara xi 
tliet sigħat, iċ-ċinju ġie lura biż-żarbun imdendel m'għonqu. Iċ-ċinju wissieha biex 
qabel tibda tiżfen tgħid: "Lallu ballu żarbun żeffinni ballu." U biex twaqqfu tgħid: 
"Ballu lallu żarbun waqqafli l-ballu."  
 
Fil-ballu l-prinċipessa kienet l-isbaħ waħda u żifnet ma' ħafna prinċpijiet. Kulħadd 
baqa' mistagħġeb daqs kemm żifnet tajjeb.  
 
Silta adattata minn Ħrejjef Ħelwin għat-Tfal Maltin ta' Natalie Portelli. 
 
A. Agħmel sing taħt it-tweġiba t-tajba. 
 
1.  Il-prinċipessa kien jisimha    Ċetta. 
         Afra 
         Dorita. 
 
2. Kien ser jiġi organizzat     festin. 
         ikla. 
         ballu. 
  
3.  Il-prinċipessa kienet ser tagħlaq   ħmistax-il sena. 
         sittax-il sena. 
         sbatax-il sena. 
  
4. Il-ħbieb tal-prinċipessa kienu    subien. 
         bniet. 
         annimali. 
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5.  Il-prinċipessa tbikkmet għax     ma kinitx taf tiżfen. 
         ma kellhiex x’tilbes. 
         ma kellhiex żarbun. 
  
6.  Il-kulur li għażlet għal-libsa kien   roża. 
         vjola. 
         isfar. 
  
7. Is-saħħar kien jismu       Milo. 
         Xandru. 
         Fefu.  
  
 8. Il-ktieb tal-kokka kien     żgħir u aħmar. 
         kbir iswed tal-ġilda. 
         oħxon u kannella. 
        
9. Il-prinċipessa kellha tgħid “Lallu ballu żarbun żeffinni ballu” biex      
         tieqaf tiżfen. 
         tibda tiżfen. 
         tkompli tiżfen. 
 
10. Il-prinċipessa kellha tgħid “Ballu lallu żarbun waqqafli l-ballu” biex     

tieqaf tiżfen. 
         tibda tiżfen. 
         tkompli tiżfen. 
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B. Imla l-vojt. 
  
11. Il-___________________ ħarġet b’soluzzjoni għall-problema tal-prinċipessa. 

12. Iċ-___________________ ħa ż-żarbun lis-saħħar. 

13. Is-saħħar għamel il-maġija fuq  ___________________.  

14. Fil-ballu l-prinċipessa żifnet ma’ ħafna ___________________. 

15. Il-___________________ ħiet il-libsa u ż-żarbun tal-prinċipessa. 

16. Il- prinċipessa kienet tiltaqa’ mal-ħbieb fil-___________________. 

 
Ċ. Agħmel sing taħt it-tweġiba t-tajba.  
 
17. F’kemm trodd salib tfisser     malajr. 
         dam ħafna jistenna. 
         bil-mod. 
 
18. Kulħadd baqa’ mistagħġeb tfisser   kulħadd kien bil-ġuħ. 
         ħadd ma ta kas. 
         kulħadd skanta. 
  
 

TMIEM IL-KARTA 


