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Karta tal-G ħalliema 
Gwida g ħat-tmexxija tal-e żami tal-Fehim mis-Smig ħ 
Riżorsi: 

o Test li jinqara 
o Karta tal-mistoqsijiet 
o Riga u lapes 

 
Introduzzjoni: jitqassmu l-karti bil-mistoqsijiet u t-tfal jintalbu jiktbu isimhom, 
kunjomhom u l-isem tal-klassi. 
 
l-għalliem/a j/tgħid lit-tfal li: 
1. (3minuti)   

� il-karta għandha tinżamm wiċċha ‘l isfel 
� ser tinqralhom l-istorja “Elisa” 
� għandhom jisimgħu b’attenzjoni waqt dan l-ewwel qari 
� ma jwieġbu xejn u ma jiktbu xejn waqt dan il-qari 

 
2. (3 minuti)  

� jaqilbu l-karta bil-mistoqsijiet wiċċha ‘l fuq 
� l-għalliem/a j/taqralhom għal darba l-mistoqsijiet waqt li t-tfal jaqrawhom 

f’qalbhom imma ma jiktbu xejn  
 
3. (3 minuti)  

� jaqilbu l-karta tal-mistoqsijiet wiċċha ‘l isfel u jisimgħu t-tieni qari tat-test 
� ma jwieġbu xejn u ma jiktbu xejn waqt dan it-tieni qari 

 
4. (5 minuti)  

� għandhom jerġgħu jaqilbu l-karta wiċċha ‘l fuq 
� għandhom iwieġbu billi jagħmlu sing taħt it-tweġiba t-tajba 
� jimmarkaw waħda biss għal kull mistoqsija 

 
5. (3 minuti)  

� ser jinqalhom it-test għat-tielet darba 
� jistgħu jkomplu xi mistoqsijeit li ħallew barra waqt dan it-tielet qari 

 
6. (3 minuti)  

� jiċċekkjaw it-tweġibiet, ikomplu dawk li m’għamlux u jkunu ċerti li mmarkaw 
waħda biss bħala tweġiba 
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Elisa  
 
 

Id-dar ta’ Elisa xejn m’hi kbira; tlitt ikmamar biss: il-kċina, il-kamra tas-sodda u l-
kamra tal-banju. Iżda għal Elisa qiesha palazz. Id-dar imdawra minn ġnien kbir, 
jiġifieri minn kull tieqa jidher dan il-ġnien. U malli tiftaħ il-bieb ta’ barra, quddiemha 
tara passaġġ dejjaq bil-fjuri ma’ kull naħa. Ix-xogħol ta’ Elisa huwa li tiżra’ l-fjuri biex 
wara tbiegħhom.  
 
Ta’ min jgħid li hija tħobbhom wisq il-fjuri. Tieħu ħsiebhom bħallikieku għandha xi 
kllieb jew qtates żgħar. Hi tqum kmieni ħafna. Tlesti kikkra te’ jaħraq, toħroġ fil-ġnien 
u timxi kważi mal-ġnien kollu. Imbagħad tieqaf fuq wara nett tal-ġnien u toqgħod 
bilqegħda fuq bank.   
 
Wara dan il-ftit ħin ta’ mistrieħ tibda l-ġurnata ta’ xogħol: taqta’ l-fjuri li tkun se tbiegħ 
dakinhar. Malajr jasal il-vann biex jgħabbi l-fjuri għal ħanut il-Belt. Imbagħad tkompli 
bix-xogħol: tiżra’, tħawwel, issaqqi, tnaqqi l-ħaxix ħażin, tnaddaf u taqta’ l-fjuri.  
 
Kemm tħossha ferħana taħdem fil-ġnien qalb il-fjuri. Għal Elisa l-ġnien huwa d-dinja 
tagħha; issib fih il-mistrieħ, il-ferħ u l-ġmiel. U ma’ nżul ix-xemx, meta kollox ikun 
għajjien, Elisa tħares għall-aħħar darba lejn il-ġnien, tipprepara biex hi wkoll tmur 
tistrieħ fil-kamra tagħha u trodd ħajr lil Alla għal dik is-sbuħija kollha u għal dak il-jum 
li se jorqod. 
 
 
 
 
Agħmel sing ta ħt it-tifsira t-tajba    
 
 
 
1. Id-dar ta’ Elisa għandha  a.   għaxart ikmamar 
      b.   kamra waħda 
      ċ.   tlitt ikmamar 
      d.   għoxrin kamra 
 
2. Madwar id-dar hemm  a.   għalqa kbira 
      b.   ħafna għoljiet 
      ċ.   foresta bis-siġar 
      d.   ġnien kbir 
 
3. Quddiem il-bieb ta’ barra hemm a.   siġra tat-tuffieħ 
      b.   passaġġ bil-fjuri 
      ċ.   ħanut tal-fjuri 
      d.   bajja bir-ramel 
 
4. Elisa kienet    a.   tieħu ħsieb l-annimali 
      b.   tbiegħ il-frott 
      ċ.   tbiegħ il-ħwejjeġ 
      d.   tbiegħ il-fjuri 
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5. Filgħodu kmieni tixrob it-te’  a.   ġewwa ħanut 
      b.   fuq bank fil-ġnien 
      ċ.   ġewwa l-kċina 
      d.   fil-passaġġ 
 
6. Il-fjuri jaslu l-Belt   a.   ġewwa vann 
      b.   bl-ajruplan 
      ċ.   fil-karozza ta’ Elisa 
      d.   fuq dahar Elisa 
 
7. Matul il-ġurnata Elisa  a.   tiżra’, tħawwwel, issaqqi 
      b.   taħsel il-kmamar 
      ċ.   tbiegħ ġo ħanut 
      d.   tiekol u toxrob 
 
8.    Elisa hija mara   a.   imbeżża’ ħafna 
      b.   imdejqa ħafna 
      ċ.   għażżiena ħafna 
      d.   ferħana ħafna 
 
9. Fl-aħħar tal-ġurnata Elisa   a.   tmur tiżfen 
      b.   tmur il-knisja 
      ċ.   tmur torqod 
      d.   tmur timxi 
 
 
Aqta’ sing ta ħt it-tifsira t-tajba   
 
 
10. Id-dar qiesha palazz   a.   id-dar maħmuġa ħafna 
 tfisser     b.   id-dar żgħira ħafna 
      ċ.   id-dar kbira ħafna 
      d.   id-dar mudlama ħafna 
 
11. Il-ġnien huwa d-dinja tag ħha a.   il-ġnien huwa l-akbar wieħed fid-dinja 
 tfisser     b.   għal Elisa l-ġnien importanti ħafna 
      ċ.   fil-ġnien hemm stampa tad-dinja 
      d.   fid-dinja hemm ġnien wieħed biss 
 
12. Il-jum se jorqod tfisser  a.   sar filgħaxija u ġej il-lejl 
      b.   il-fjuri tal-ġnien marru jorqdu 
      ċ.   issa Elisa tibda taħdem 
      d.   ix-xemx telgħet 
 
 
 
 


