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IKTEB ISMEK FUQ KULL KARTA LI TUŻA’ 

WIEĠEB IL-MISTOQSIJIET KOLLHA 

Moħħha fil-ġirien 

 

 Ħa tinqaralkom l-istorja Moħħha fil-ġirien 

 Għandkom tisimgħu b’attenzjoni waqt dan l-ewwel qari u ma tiktbu xejn. 

 L-għalliema taqralkom għal darba l-mistoqsijiet. 

 Għandkom tisimgħu waqt dan it-tieni qari u ma tiktbu xejn. 

 Għandkom twieġbu billi tagħmlu sing taħt it-tweġiba t-tajba. 

 Timmarkaw waħda biss għal kull mistoqsija. 

 Se tinqaralkom l-istorja għat-tielet darba u tistgħu tkomplu jew 

tiċċekkjaw it-tweġibiet. 

 Tiċċekkjaw it-tweġibiet għall-aħħar darba. 

Agħmel sing taħt it-tweġiba t-tajba: 

 

1. Tonina kienet dejjem moħħha:                 

(a) fil-ġirien.                                                

(b) fit-tfal tagħha.  

(ċ) fir-raġel tagħha.  

 

2. Darba semgħet ħafna għajjat barra u Tonina: 

(a) ma semgħet xejn. 

(b) baqgħet issajjar u ma tatx kas. 

(ċ) mill-ewwel intebħet li kien ġara xi ħaġa u wiċċha xegħel bil-ferħ.  

 

3. Biex tara kulma kien qiegħed jiġri fit-triq Tonina                            

 (a) ntasbet wara l-bieb tad-dar tagħha. 

 (b) telgħet fuq il-bejt. 

(ċ) ħarġet fil-gallarija. 
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Total: 
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4.  Tonina bdiet tibża li jekk jiġu l-pulizija: 

(a) jistgħu jitolbuha biex jieklu għandha.  

(b) jistgħu jtellgħuha bħala xhud. 

(ċ) jistgħu jistaqsuha biex jaraw x’qed issajjar. 

                                                       

5. X’insiet fuq in-nar Tonina?        

(a) is-sarvetta. 

(b) l-injam. 

(ċ) l-ikel.  

6.  X’xammet Tonina meta daħlet ġol-kċina? 

(a) riħa tfuħ ta’ fjuri.                                                    

(b) riħa tfuħ ta’ torti. 

(ċ) riħa ta’ ikel maħruq. 

                                                                                      

7. Meta ġie r-raġel tagħha Tonina:          

(a) tagħtu biċċa torta. 

(b) lestietlu dixx imqarrun il-forn. 

(ċ) ma kellhiex ikel x’tagħtih. 

 

8. Dakinhar Tonina u r-raġel kellhom jieklu:    

(a) l-ikel maħruq. 

(b) platt soppa. 

(ċ) biċċtejn ħobż bil-ġobon. 

 

9. Ir-raġel tagħha qalilha biex: 

(a) lill-ġirien idaħħalhom jieklu magħhom. 

(b) lill-ġirien tiġġieled magħhom. 

(ċ) lill-ġirien tħallihom. 

 

10.  Tonina: 

(a) ma tatx kas aktar tal-ġirien. 

(b) baqgħet dejjem moħħha fil-ġirien. 

(ċ) qatt ma reġgħet marret tissemma waqt xi ġlieda. Sub  

Total: 

                   7 

 
                                    

 

 

 

     


