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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 Imsejken Żgiċċ 
 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 it-tielet qari. 4 minuti 

6.  Jiċċekkjaw it-tweġibiet, ikomplu dawk li m’għamlux u jkunu ċerti 
li mmarkaw waħda bħala tweġiba. 

3 minuti 

 



Malti Fehim mis-Smigħ – Ir-Raba’ Sena – Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena 2016 – Paġna 2 minn 5 

Imsejken Żgiċċ 
 
Kienet lejla sabiħa u l-Fenek l-Aħmar qatagħha li jmur passiġġata. Hekk kif wasal 
taħt l-irdum tal-wied, il-Fenek għolla ħarstu ‘ l fuq. Lemaħ xi ħaġa nieżla titgerbeb u 
tgħajjat. Kien kelb li waqa’ minn fuq għal isfel. 
 
Il-fenek ħarab biex jagħtih l-għajnuna. L-imsejken kelb beda jokrob bl-uġigħ. Barra 
minn hekk kien kollu mimli xewk u weraq niexef. Kien jidher imbeżża’  ħafna. Minn 
hawn u minn hemm il-Fenek l-Aħmar sar jaf li dan il-kelb kien jismu Żgiċċ. Kien waqa’ 
minn fuq il-mutur ta’ sidu waqt li kien għaddej mit-triq ta’ fuq il-wied u baqa’ 
jitgerbeb għal isfel. 
 
Sadanittant inġabru ħafna annimali oħra għax kienu semgħu l-ħsejjes. Qanfudina 
ppruvat iddewwih. Resqet lejn il-kelb u bdiet ixxammem. Kellu jdejh kollha mibruxin 
u rasu mimlija xewk. L-annimali l-oħra qalgħulu x-xewk minn ma’ rasu sakemm 
Qanfudina ħaslitlu saqajh bl-ilma nadif, dilkithomlu bl-għasel, infaxxathom biċ-
ċraret u rabtet kollox bl-ispag. 
 
Il-wasla ta’ Żgiċċ kienet donnha qanqlet festa sħiħa ġewwa Wied Peprina. Kulħadd 
feraħ bil-kelb għax kien dħuli u minn tagħna. L-annimali bnewlu għarix biz-zkuk u l-
weraq niexef biex ikun jista’ jistkenn fih bil-lejl. 
 
Il-ġranet bdew għaddejjin u Żgiċċ kien jidher li fieq sewwa mill-waqgħa li kien ħa. 
Kienu ġranet sbieħ għal dan il-kelb għax kien maħbub ħafna fil-wied. Iżda issa li kien 
fieq, Żgiċċ xtaq jerġa jmur lura għand sidu. Il-Fenek l-Aħmar xejn ma ħa gost b’din l-
aħbar għax lill-bnedmin ma kienx jaħmilhom. Imma Żgiċċ lil sidu kien iħobbu wisq u 
beda jħoss in-nuqqas tiegħu....  
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Taħriġ A. Immarka l-kaxxa t-tajba. 
 

1. Il-fenek l-aħmar kien sejjer  ġirja. 
 passiġġata. 
 sal-baħar. 
 id-dar. 

    
2. Żgiċċ weġġa’ għax  kiel xi ħaġa ħażina. 

 sparalu kaċċatur. 
 waqa’ minn fuq għal isfel. 
 ra xi ħaġa tal-biża’. 

    
3. Żgiċċ kien  kelb. 

 qattus. 
 ħmar. 
 żiemel. 

    
4. Meta waqa’ Żgiċċ kien mimli  weraq u fjuri. 

 xewk u ħamrija. 
 weraq u trab. 
 xewk  u weraq. 

    
5. Żgiċċ waqa’ minn fuq  karozza. 

 mutur. 
 żiemel. 
 rota. 

    
6. Bil-waqa’ Żgiċċ kellu jdejh  mibruxin. 

 imbenġlin. 
 maħruqin. 
 miksurin. 
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7. Qanfudina ħaslet  ras Żgiċċ. 
 widnejn Żgiċċ. 
 idejn Żgiċċ. 
 saqajn Żgiċċ. 

    
8. Żgiċċ kien annimal  imdejjaq. 

 ċajtier. 
 dħuli. 
 irrabjat. 

    
9. L-annimali bnew dar lil Żgiċċ 

sabiex jistkenn fiha 
 filgħodu. 
 wara nofsinhar. 
 bil-lejl. 
 fis-sajf. 

    
10. Żgiċċ beda jħoss in-nuqqas ta’  ommu. 

 missieru. 
 sħabu. 
 sidu. 

    
11. Il-kelma jokrob tfisser  jeqred. 

 jirrabja. 
 jimrad. 
 jitriegħed. 

    
12. Il-kelma ddewwieh tfisser  traqqdu 

 tikkurah 
 titimgħu 
 tmellsu 
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Taħriġ B: Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel sinjal () fil-kaxxa t-tajba. 
 

  Veru Falz 

1. Tiġieġa marret tgħin lil Żgiċċ.   

2. Qanfudina dilket saqajn Żgiċċ bl-għasel.   

3. L-annimali kienu jgħixu f’Wied Lelluxa.   

4. L-annimali ħadu ħsieb lil Żgiċċ.   

5. Il-Fenek l-Aħmar ma tantx kien iħobbhom lill-bnedmin.   

 
 
Taħriġ Ċ: Imla l-vojt b’kelma waħda skont is-sens tas-silta. 
 
1. Il-fenek mar jimxi taħt l-irdum tal- _________________.  

2. L-annimali qalgħu x-xewk minn ma’ _________________ Żgiċċ. 

3. Wara xi ġranet Żgiċċ kien _________________ mill-waqgħa li kien ħa. 

 

TMIEM IL-KARTA 

 
 


