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

Jitqassmu l-karti bil-mistoqsijiet u l-istudenti jiktbu isimhom, kunjomhom u l-klassi. Kull taqsima
għandha 5 marki.
L-Istruzzjonijiet għas-silta:
1.

L-istudenti jintalbu jiftħu l-karta.

2.

L-istudenti jisimgħu lill-eżaminatur jaqra s-silta, l-istruzzjonijiet tat-taħriġ u t-taħriġ innifsu
għall-ewwel darba. Waqt il-qari l-istudenti jkunu jistgħu jibdew iwieġbu l-mistoqsijiet.

3.

L-istudenti jisimgħu lill-eżaminatur jaqra s-silta, l-istruzzjonijiet tat-taħriġ u t-taħriġ innifsu
għat-tieni darba. Waqt il-qari l-istudenti jkunu jistgħu jkomplu jwieġbu l-mistoqsijiet.
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Paġna 1 minn 3

Is-Silta: Oġġetti Maġiċi

Ħafna u ħafna żmien ilu, kien hemm raġel li kellu flawt maġiku. Kull meta kien idoqq il-flawt, l-

annimali kienu jiġu ħdejh u hu kien ikun jista’ jkellimhom bil-lingwa tiegħu. B’hekk, hu kien ġieli
jqatta’ ljieli sħaħ mal-annimali ġol-bosk.
jkellmuh fuq kollox.

L-annimali, min-naħa tagħhom, kienu jafdaw fih u

Darba minnhom, l-annimali bdew jirrakkuntaw lir-raġel fuq iż-żewġ ġganti li kienu jgħixu fuq lgħolja tal-Qamar Kwinta. Qalulu li l-ġganti kellhom ballun tad-deheb li min jirnexxilu jiksbu, ikun

jista’ jaqta’ x-xewqat kollha tiegħu. Minbarra dan il-ballun, il-ġganti kellhom kappell li kull min
jilbsu jkun l-akbar għaref fuq wiċċ id-dinja!

Meta beda jisbaħ il-jum u x-xemx kienet bilkemm tidher fl-orizzont, ir-raġel qabad it-triq lura lejn

il-villaġġ fejn kien jgħix. Ma kellem lil ħadd u ngħalaq waħdu ġo daru. Beda jippjana kif jista’
jmur għand il-ġganti tal-għolja tal-Qamar Kwinta. In-nies tal-villaġġ, ħbieb tiegħu, bdew jitħassbu
fuqu u kienu jeħdulu d-dar ikel u bżonnijiet ta’ kuljum għax ħasbu li r-raġel kien ma jiflaħx. Hu

beda jirrabja u ftit ftit issuppervja għax ħbiebu bdew idejquh. Spiċċa biex, bla ma jaf, tilef lill-ħbieb
kollha tiegħu.

Iddeċieda li jmur għand il-ġganti. Wara ħafna inkwiet u diffikultajiet, ir-raġel wasal fuq l-għolja

tal-Qamar Kwinta. 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 tant 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-ħsieb li jista’ jkun għaref kbir u sultan fuq il-ħlejjaq ma setax iħallih

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 kemm jista’ jkun malajr u mar lura fil-bosk.

Permezz tal-ballun tad-deheb, ir-raġel irnexxielu jakkwista flus u rikkezzi li qatt qabel ma kien im-

maġinahom. Akkwista wkoll palazz kbir mimli ħitan tal-irħam u oġġetti tad-deheb. Kien ferħan

għal ftit iżda ħbieb ma kienx baqagħlu. Kien tilifhom u ħalliehom warajh. Imma meta libes il-

kappell tal-għerf induna li l-flus mhumiex kollox. Beda jiftakar fin-nies tal-villaġġ 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 kbira u miftuħa għallimħabba lejn l-oħrajn.
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Taħriġ A. Imla l-vojt skont dak li smajt fis-silta.

(½ x 10 = 5 marki)

1. Ir-raġel tal-______________ maġiku kien jiġbor l-________________ ħdejh u jkellimhom bil_______________ tiegħu.

2. Darba

sar

jaf

biż-żewġ

____________________.

________________

li

kienu

jgħixu

fuq

l-għolja

tal-

3. Meta mar għandhom, dawn tawh ikel tajjeb u mas-_____________ jum urewh il-kappell tal_______________ u l-______________ tad-deheb.

4. Permezz

tagħhom,

ir-raġel

________________ kollha.

sar

________________

iżda

għaraf

li

Taħriġ B. Aqta’ linja taħt Veru jew Falz.

kien

tilef

lil

(5 marki)

1.

L-annimali kienu jafdaw lir-raġel u jkellmuh fuq kollox.

Veru

Falz

2.

Min jilbes il-kappell li kellhom il-ġganti kien isir l-aktar bniedem għani fiddinja.

Veru

Falz

3.

Għal xi żmien, ir-raġel kien ma jiflaħx u għalhekk in-nies tal-villaġġ bdew
iżuruh.

Veru

Falz

4

Ir-raġel seraq l-oġġetti maġiċi matul il-lejl.

Veru

Falz

5.

Bis-saħħa tal-oġġetti maġiċi, ir-raġel kien sab il-ferħ veru li kien jixtieq
f’ħajtu.

Veru

Falz

Tmiem il-karta
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