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Il-Karta tal-Għalliema 
Gwida għat-Tmexxija tal-Eżami tal-Fehim mis-Smigħ 

 
 

1. Qassam il-karti bil-mistoqsijiet u itlob lit-tfal jiktbu isimhom, kunjomhom 
u l-klassi. Ibda r-rikording u ara li kulħadd qed jisma’. L-iskript jinqara 
darbtejn.  

 
2. F’każ li r-rikording ma jaħdimx, aqra l-iskript kollu bil-mod u b’leħen ċar 

kemm tista’. L-iskript aqrah darbtejn, kwarta kull darba.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tfal, tistgħu tibdew taqraw il-mistoqsijiet f’qalbkom. Għandkom 5 minuti. Tiktbu 
xejn.    
 

 
(Wara 5 minuti) 
Issa se naqralkom silta qasira. Isimgħu sew għax wara tridu twieġbu l-mistoqsijiet 
fuqha. Is-silta u l-mistoqsijiet se jinqraw darba, nagħtikom iċ-ċans twieġbu, u wara 
terġgħu tisimgħu s-silta u l-mistoqsijiet għat-tieni darba.  
 

 

Waqt li qed tisimgħu s-silta tistgħu tibdew twieġbu l-mistoqsijiet. Fl-istess ħin, iżda, 
ibqgħu attenti għal dak li qegħdin tisimgħu. 
 

Is-silta se tinqara issa. 
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Il-Ballun tad-Deheb u l-Kappell tal-Għerf  
ta’ Kylie Ann Borg Marks   

 
 
 

Ħafna żmien ilu, kien hemm raġel li kellu flawt maġiku. Kull meta kien idoqqu, l-annimali 
kienu jiġu ħdejh u kien ikellimhom bil-lingwa tiegħu. B’hekk, hu kien ġieli jqatta’ ljieli sħaħ 
mal-annimali ġol-bosk. L-annimali kienu jafdawh u jkellmuh fuq kollox. 
  
Darba minnhom, l-annimali bdew jirrakkontaw lir-raġel fuq iż-żewġ ġganti li kienu jgħixu 
fuq l-għolja tal-Qamar Kwinta. Qalulu li l-ġganti kellhom ballun tad-deheb li min jirnexxilu 
jiksbu jkun jista’ jaqta’ x-xewqat kollha tiegħu. Minbarra l-ballun, il-ġganti kellhom kappell li 
kull min jilbsu jkun l-akbar għaref fuq wiċċ id-dinja!  
  
Meta beda jisbaħ, ir-raġel qabad it-triq lura lejn ir-raħal fejn kien jgħix. Ma kellem lil ħadd u 
ngħalaq f’daru. Beda jippjana kif jista’ jmur għand il-ġganti. Il-ħbieb tar-raħal tiegħu bdew 
jitħassbu fuqu u kienu joħdulu l-ikel u l-bżonnijiet ta’ kuljum għax ħasbu li kien ma jiflaħx. 
Hu beda jirrabja għax ħbiebu bdew idejquh. Spiċċa biex, bla ma jaf, tilef lill-ħbieb kollha 
tiegħu. 
  
Iddeċieda li jmur għand il-ġganti. Wara ħafna diffikultajiet, ir-raġel wasal fuq l-għolja. Il-
ġganti daħħluh ġo darhom u tawh ikel tajjeb. Qatta’ magħhom ġimgħa sħiħa u mas-seba’ 
jum il-ġganti wrewh il-kappell tal-għerf u l-ballun tad-deheb li r-raġel kien sema’ dwarhom 
mingħand l-annimali tal-bosk. Matul il-lejl, ir-raġel qam u ma setax jieqaf jaħseb dwar dawk 
l-oġġetti maġiċi. Il-ħsibijiet ma ħallewhx jorqod. Waqt li l-ġganti kienu reqdin, ir-raġel mar 
u b’ħeffa tal-għaġeb seraq il-ballun tad-deheb u l-kappell tal-għerf, ħarab mill-għolja tal-
Qamar Kwinta, u mar lura fil-bosk. 
  
Permezz tal-ballun tad-deheb, ir-raġel irnexxielu jakkwista flus u rikkezzi li qatt ma kien 
immaġinahom. Kien ferħan għal ftit iżda ħbieb ma baqagħlux. Kien tilifhom u ħalliehom 
warajh. Imma meta libes il-kappell tal-għerf induna li l-flus mhumiex kollox. Beda jiftakar fi 
ħbiebu li tant kienu jħobbuh u fl-annimali tal-bosk li tant kien jieħu gost jitkellem magħhom. 
Irrealizza li l-bniedem ikun sinjur mhux skont kemm ikollu flus biss, iżda skont kemm qalbu 
tkun miftuħa għall-imħabba lejn l-oħrajn. 

(Addattament minn http://www.inizjamed.org/stejjer_ghat_tfal.htm) 

* * * 
Issa li smajtu din is-silta, se naqralkom il-mistoqsijiet fuqha. Waqt li qed naqralkom 
il-mistoqsijiet tistgħu tkomplu taħdmu t-tweġibiet. 
 

Mela, issa se naqralek Taħriġ A.  
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Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel sinjal fil-kaxxa t-tajba. 

 
 
 

In-numru wieħed:  Din is-silta hija dwar l-annimali. Veru jew falz?  

 
 
 

In-numru tnejn: Ir-raġel kien idoqq flawt twil. Veru jew falz? 
 
 
 
 

In-numru tlieta: Fuq l-għolja kienu jgħixu żewġ ġganti. Veru jew falz? 
 

In-numru erbgħa:  Min jilbes il-kappell ikun l-akbar dgħajjef fid-dinja.Veru jew falz? 
 

In-numru ħamsa: Ir-raġel qatta’ ġimgħa fid-dar tal-ġganti. Veru jew falz? 
 

In-numru sitta: Permezz tal-ballun tad-deheb, ir-raġel sar sinjur kbir. Veru jew falz? 
 

Issa se ngħaddu għal Taħriġ B.  
Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel linja taħtha, skont dak li smajt fis-silta. 
 

In-numru wieħed:  Ir-raġel kien ikellem lill-annimali 
a) bil-lingwa tiegħu. 
b) bis-sinjali. 
ċ)  bil-ħsejjes. 

 

In-numru tnejn: L-annimali kienu jgħixu  
a) fil-foresta. 
b) fil-bosk. 
ċ)  fil-ġungla. 

 

In-numru tlieta: L-isem tal-għolja kien 
a) tal-Qamar Felli. 
b) tal-Qamar Tond. 
ċ) tal-Qamar Kwinta. 

 

In-numru erbgħa: Min kien jakkwista l-ballun tad-deheb 
a) kien isir b’saħħtu. 
b) kien jaqta’ x-xewqat kollha tiegħu. 
ċ) kien isir plejer tal-futbol. 

 

In-numru ħamsa: Kull min jakkwista l-kappell tal-għerf 
a) isir intelliġenti. 
b) jinsa kollox. 
ċ) jiftakar ħafna. 

 

In-numru sitta: Il-ħbieb tar-raġel kienu joħdulu 
a) il-kotba tal-mużika. 
b) il-mediċina u l-ħwejjeġ. 
ċ)  l-ikel u l-bżonnijiet ta’ kuljum. 
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Issa se ngħaddu għal Taħriġ Ċ. Imla l-vojt b’kelma waħda skont is-sens tas-silta.  
 

In-numru wieħed:  
Il-ħbieb tar-raġel bdew ___________ fuqu peress li ma baqax jidher.          
 

In-numru tnejn 
Waqt li l-ġganti kienu reqdin, ir-raġel mar u b’ħeffa tal-__________ seraq il-ballun 
tad-deheb u l-kappell tal-għerf.   
 

In-numru tlieta 
Il-bniedem ikun sinjur mhux skont kemm ikollu _________ biss, iżda skont kemm 
qalbu tkun miftuħa għall-_________ lejn l-oħrajn. 
 
Issa wasalna għall-aħħar taħriġ, it-Taħriġ D. Poġġi fl-ordni skont is-sens tas-silta. 
 

L-istorja In-numru 

L-annimali bdew jirrakkontaw lir-raġel fuq iż-żewġ ġganti u l-oġġetti 
maġiċi. 

1 

Waqt li kienu reqdin, serqilhom iż-żewġ oġġetti maġiċi u mar lura 
lejn il-bosk. 

 

Ir-raġel intefa’ għalih waħdu u spiċċa bla ħbieb.  

Induna li l-flus mhux importanti ħdejn l-imħabba lejn l-oħrajn.   

Tela’ fuq l-għolja u għamel ġimgħa jgħix mal-ġganti.  
 

Issa se terġgħu tisimgħu s-silta u l-mistoqsijiet. Intom tkunu tistgħu tiċċekkjaw 
it-tweġibiet tagħkom u timlew fejn ħallejtu vojt.  

* * * 
Wara li jinstemgħu s-silta u l-mistoqsijiet għat-tieni darba, agħti ħames minuti 
lit-tfal biex tara li jkunu lestew it-tweġibiet tagħhom. Fl-aħħar tista’ tgħid: 
 
Grazzi! L-eżami tas-smigħ spiċċa.  
 


