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Merħba.  
Matul is-sessjoni tas-smigħ ser tisma’ żewġ siltiet.  
Jekk trid, tista’ tibda taħdem l-eżerċizzji fil-karta li għandek quddiemek waqt li qed 
tisma’ l-qari tas-siltiet.  
Kull silta, flimkien mal-eżerċizzji, se tinqara darbtejn.  
Issa nitolbok tiftaħ il-karta li għandek quddiemek u ssib paġna tnejn.  
 

Għandek ftit ħin biex tara u taqra Taħriġ A u Taħriġ B tal-ewwel silta. 
 

--------------- Waqfa ta’ 30 sekonda --------------- 
 

Issa se tinqara l-ewwel silta. Waqt il-qari tista’ tibda taħdem l-eżerċizzji.  

L-Ewwel Silta:  L-Aħbarijiet u r-Riżultati Sportivi 
 

Nagħlqu dawn l-aħbarijiet billi ningħaqdu mal-kollega tagħna li tinsab Ħal Faqqiegħ...  
 

L-attività ‘Nibqgħu b’Saħħitna  ’ ser issir nhar il-Ħadd li ġej, hawnhekk, f’Ħal Faqqiegħ. 
Din ser tiġi organizzata mill-Kunsill Lokali bil-kollaborazzjoni tas-Segretarjat 
tal-Informazzjoni Pubblika u l-Ministeru tas-Saħħa. 
Matul din il-ġurnata ser ikun hemm diskussjonijiet minn diversi professjonisti dwar 
in-nutrizzjoni kif ukoll l-eżerċizzju fiżiku. Ser jitqassmu wkoll diversi riċetti minn esperti 
fil-qasam. Fir-rokna tat-tfal, ser jiġu organizzati kompetizzjonijiet tal-arti kif ukoll reċti 
dwar kif għandna nibżgħu għal saħħitna mit-tfulija. 
Ma jonqsux ukoll diversi gabbani ta’ ikel u xorb bnin. 
U għal min ikun jixtieq, minn fuq il-palk prinċipali ser jitmexxew sessjonijiet 
tal-eżerċizzju fiżiku għal nies ta’ kull età. 
L-attività tibda fid-9.00 ta’ filgħodu u tibqa’ għaddejja sal-5.00 ta’ waranofsinhar 
fil-pjazza prinċipali ta’ Ħal Faqqiegħ. Kulħadd huwa mħeġġeġ li jattendi u d-dħul huwa 
b’xejn. Għal min jixtieq ser ikun hemm trasport organizzat kull nofs siegħa mill-Park and 
Ride tal-Belt. 
Mela tinsewx, nhar il-Ħadd li ġej, ejjew bi ħġarkom f’Ħal Faqqiegħ ħalli flimkien Nibqgħu 
b’Saħħitna! 
 

U issa ngħaddu għar-riżultati sportivi mix-xena lokali. 
Illum it-tim tal-futbol tan-nisa ta’ Ħal Vjoletta rebaħ il-kampjonat tal-Ewwel Diviżjoni 
għas-sitt darba fl-istorja tiegħu wara li rebaħ 5-1 kontra Tulipani United. B’hekk issa 
ma jistgħux jintleħqu mit-tim ta’ Papoċċi Stars li jinsab fit-tieni post għax hemm distakk 
ta’ 12-il punt fil-klassifika meta fadal biss tliet logħbiet għal tmiem l-istaġun. 
Immexxija mill-kowċ Brian Morin, il-Vjoletti fetħu vantaġġ komdu ta’ 3-0 kontra 
t-Tulipani sa tmiem l-ewwel taqsima.  Il-gowls kienu skurjati tnejn minn Riana Callus u 
ieħor minn Tania Farrugia b’xutt stupend minn tarf il-kaxxa l-kbira. 
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Fit-tieni taqsima Martha Abela Muscat għamlet l-iskor 4-0 fit-63 minuta u Tania 
Farrugia reġgħet skurjat it-tieni gowl tagħha minn penalty għal 5-0.   
Fl-aħħar erba’ minuti Alexia Dimech qabżet żewġ difensuri u l-gowler biex skurjat gowl 
ta’ konsolazzjoni għat-Tulipani.  
B’dan is-suċċess it-tim ta’ Ħal Vjoletta temmew is-serje pożittiva tal-Papoċċi Stars li 
rebħu l-aħħar erba’ kampjonati infila. 

 

Tmiem l-ewwel silta 
 

Issa se naqralek Taħriġ A.  
Taħriġ A: Imla l-vojt bil-kelma t-tajba, skont dak li smajt fis-silta. 
L-ewwel waħda lesta bħala eżempju. 
 

Numru wieħed:  
‘Nibqgħu b’Saħħitna          ’ ser tittella’ nhar il-Ħadd li ġej f’Ħal ___________. 
Jien komplejt is-sentenza billi ktibt Faqqiegħ fil-vojt. 
Mela s-sentenza ġiet hekk. 
‘Nibqgħu b’Saħħitna’ ser tittella’ nhar il-Ħadd li ġej f’Ħal Faqqiegħ. 
 
Issa se naqra l-kumplament tas-sentenzi u tista’ taħdimhom. 

 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
Numru tnejn: 
Matul din il-ġurnata ser ikun hemm ___________ minn għadd ta’ professjonisti. 

 
 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
Numru tlieta: 
Ser ikun hemm ukoll kompetizzjonijiet tal-arti kif ukoll ___________ dwar kif għandna 
nibżgħu għal saħħitna. 

 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
Numru erbgħa: 
Minn fuq il-palk prinċipali ser ___________ sessjonijiet tal-eżerċizzju fiżiku. 

 
 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
Numru ħamsa: 
L-attività ser tibqa’ għaddejja l-___________ kollha. 

 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
Numru sitta: 
Għal min irid, ser ikun hemm trasport ___________ kull nofs siegħa. 

 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
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Issa se naqralek Taħriġ B. 
Taħriġ B: Qabbel Kolonna A ma’ Kolonna B billi tikteb in-numru fil-kaxxa t-tajba.   
L-ewwel waħda lesta bħala eżempju. 
 

F’Kolonna A, f’numru wieħed, naqraw: 
It-tim tan-nisa ta’ Ħal Vjoletta rebħu  
F’Kolonna B din is-sentenza tkompli...  
... l-kampjonat tal-Ewwel Diviżjoni. 
Għalhekk ktibt in-numru wieħed fil-kaxxa ta’ ħdejha.  
Mela s-sentenza sħiħa tiġi: 
It-tim tan-nisa ta’ Ħal Vjoletta rebħu l-kampjonat tal-Ewwel Diviżjoni. 
 

Issa se naqralek Kolonna A u wara Kolonna B. Waqt li qed naqra, tista’ tibda tgħaqqad 
iż-żewġ partijiet ta’ kull sentenza.   
 

Kolonna A 
Numru tnejn:  Bejn l-ewwel u t-tieni post hemm... 
Numru tlieta:  Il-Vjoletti għelbu 5-1... 
Numru erbgħa:  Sa tmiem l-ewwel taqsima... 
Numru ħamsa:  Għat-Tulipani... 
Numru sitta:   Il-Papoċċi Stars rebħu... 
 

Issa se naqralek Kolonna B. 
... lil Tulipani United. 
... skurjat Alexia Dimech. 
... l-kampjonat tal-Ewwel Diviżjoni.  
... l-aħħar erba’ kampjonati. 
... l-iskor kien 3-0.   
... differenza ta’ 12-il punt. 

 

--------------- Waqfa ta’ 15-il sekonda --------------- 
 
 
 
 
 
 

Se terġa’ tisma’ s-silta u t-taħriġ għat-tieni u l-aħħar darba. Waqt li qed tisma’, tista’ 
tkompli taħdem u tispiċċa l-eżerċizzji.   
 

------------- Is-silta u t-taħriġ jerġgħu jinqraw, bl-istess waqfiet ------------- 
 

Issa se tinqara t-tieni silta. Nitolbok issib paġni tlieta u erbgħa.  
 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
 

Għandek ftit ħin biex tara u taqra Taħriġ A u Taħriġ B tat-tieni silta. 
 

--------------- Waqfa ta’ 50 sekonda --------------- 
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Waqt il-qari tista’ tibda taħdem l-eżerċizzji.  
 

It-Tieni Silta - Laqgħa Ħelwa Bejn il-Ħbieb  
Amanda u Roberta huma ħbieb kbar. Darba minnhom Amanda stiednet lil Roberta d-dar 
tagħha u d-diskors waqa’ fuq il-kompjuter.  
 

Roberta: Hawn jien! Sa fl-aħħar, wasalt! Ili nofs siegħa ndur u nagħqad biex insib 
fejn nipparkja. Kullimkien sar problema bil-karozzi li hawn. 

Amanda: Nifhmek Roberta! Imma issa l-aqwa li qiegħda hawn. Kont tassew ħerqana 
li narak. Ma ngħidlekx kemm ili biex inċempillek u nistiednek tiġi s’hawn! 

Roberta: Jien dejjem nieħu gost kieku! Imma llum qisna mġienen; tina niġru wara 
l-ħin daqskemm aħna mħabbtin! 

Amanda: Ibqa’ dieħla u poġġi bilqiegħda. Rob, x’se nagħmillek? Kafè jew te? 
Roberta: Aħħ! Ma ngħidlekx le għal kikkra te għax f’dan il-ħin tal-ġurnata nkun qed 

nistennieha bħal ruħ tal-purgatorju.  
Amanda: Allura, xi tgħidli sabiħ? L-aħħar darba kont għedtli li qed titħajjar 

titgħallem il-kompjuter... 
Roberta: Iva...mort! Ma ngħidlekx kemm tgħallimt affarijiet ġodda u jkolli ngħid li 

mindu tgħallimt nuża l-kompjuter aħjar, ħajti nbidlet mil-lejl għan-nhar. 
Amanda: Nammirak, sewwa għamilt! Ma tridx taqta’ qalbek fil-ħajja u trid tkompli 

titgħallem! Jien għandi għali kbir li ma ġejtx miegħek! 
Roberta: M’għandekx minn xiex tibża’. Jien bħalek kont u qatt ma bsart li stajt 

nitgħallem daqshekk f’qasir żmien! 
Amanda: Uliedi xebgħu jiffittawni biex nitgħallem nużah sew, speċjalment iż-żgħira. 

Peress li qed tistudja barra, ikun komdu biex inkellimha u naraha. Mhux 
għax ma rridx nagħtihom widen ta...imma nibża’ li ma naqbadx art u 
nagħfas xi buttuna b’oħra! 

Roberta: U leee x’int tgħid! Kif tgħallimtu jien, anki int tista’ titgħallmu! Waqt 
il-lezzjonijiet nagħmlu ħafna prattika. Wara ftit lezzjonijiet mhux talli sirt 
naf nużah sew, talli ġġennint u mort nixtri laptop sabiħ u ħafif. 

Amanda: Mela ma tliftx żmien! 
Roberta: Taf li anki x-xirja sirt nagħmilha mid-dar! 
Amanda: Tagħmel ix-xirja mid-dar?! X’kumdità ħej! Ara kemm niffranka ħin kieku. 
Roberta: Tiċċajta! Ġieli nordna x-xirja anki tard billejl, wara li nkun ġejt mix-xogħol. 

Trid tara x’effiċjenza...mill-kumdità ta’ dari, nidħol fil-websajt 
tas-supermarket, nara l-prodotti fuq l-ixkafef virtwali u nordna dak li jkolli 
bżonn. Imbagħad intihom ħin li jkun tajjeb għalija u l-għada stess iwassluli 
x-xirja wara l-bieb tad-dar! 
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Amanda: Qed tħajjarni ta! Għada stess immur ninkiteb f’wieħed mill-korsijiet li qed 
joffri l-Kunsill. 

Roberta: Mhux aħjar tmur illum? Mid-dehra ma tantx fadal postijiet għall-kors li 
jmiss u, jekk jimtela, ikollok tistenna li jibda tax-xahar id-dieħel. Ma jmurx 
titlaqlek il-ħajra! 

Amanda: Mela mmur illum qabel għada għax il-ftira sħuna tajba! Għax ma tiġix 
miegħi? 

Roberta: Bil-qalb kollha! 
Amanda: Imma mhux qabel naqtagħlek biċċa kejk. 
Roberta: Hemm x’qgħadt taqla’ Amanda! Iiiiii xi ġmiel ta’ kejk ħej! Dak int għamiltu? 

Ma kontx naf li tinqala’ daqshekk...qisu kejk tal-istampi! 
Amanda: Aħseb u ara la dduqu... nispera li m’intix bid-dieta! 
Roberta: Ehh...żaqqieqa wisq biex ngħidlek le! Kważi kważi, qed nitħajjar nibda 

l-kors tat-tisjir tal-ħelu. 
Amanda: Ta’ min! U r-riċetti fittixhom online! 
 

Tmiem it-tieni silta 
 

Issa se naqralek Taħriġ A.  
Taħriġ A. Immarka t-tweġiba billi tagħmel sinjal fil-kaxxa t-tajba, skont dak li smajt 
fis-silta.  L-ewwel waħda lesta bħala eżempju. 
 

Numru wieħed: 
Roberta u Amanda huma ħbieb kbar.   
Din tiġi VERU. Għalhekk għamilt sinjal fil-kaxxa ħdejn VERU.  
Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista’ taħdimhom.    
 

Numru tnejn: 
Roberta żżur lil Amanda ta’ spiss.  
Veru, Falz jew Ma ssemmietx? 

 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
 

Numru tlieta: 
Roberta għandha ħafna ħin liberu.  
Veru, Falz jew Ma ssemmietx? 

 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
Numru erbgħa:  
Amanda ddispjaċieha li ma marritx il-kors tal-kompjuter mal-ħabiba tagħha.  
Veru, Falz jew Ma ssemmietx? 

 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
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Numru ħamsa: 
Amanda għandha tlett itfal.  
Veru, Falz jew Ma ssemmietx? 

 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
Numru sitta: 
Skont Roberta, waqt il-lezzjonijiet bilkemm jużaw il-kompjuter.  
Veru, Falz jew Ma ssemmietx? 
 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
 

Issa li qrajtlek Taħriġ A, nistgħu ngħaddu għal Taħriġ B.  
 

Taħriġ B. Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel linja taħtha, skont dak li smajt 
fis-silta.  
L-ewwel waħda hija eżempju. 
 

Numru wieħed: 
Roberta marret kors biex titgħallem     
a)  il-ħjata. 
b)  it-tisjir. 
ċ)  il-kompjuter. 
It-tweġiba t-tajba hija (ċ) il-kompjuter. Għalhekk għamilt linja taħtha. 
 
Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista’ taħdimhom.  
 

Numru tnejn: 
Amanda tibża’ li 
a)  l-kompjuter isir vizzju. 
b)  ma titgħallimx il-kompjuter. 
ċ)  tiddiżappunta lil uliedha. 

 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
Numru tlieta: 
Roberta xtrat laptop      
a)  griż u ħafif. 
b)  ħafif u sabiħ. 
ċ)  sabiħ u żgħir.  

 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
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Numru erbgħa: 
Meta Roberta tordna x-xirja online, iwassluhielha d-dar  
a)  dakinhar billejl. 
b)  dik il-ġimgħa stess. 
ċ)  jum wara li tordnaha. 

 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
 

Numru ħamsa: 
Amanda marret tinkiteb għall-kors tal-kompjuter   
a)  dakinhar stess. 
b)  l-għada. 
ċ)  ġimgħa wara.  

 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
 

Numru sitta: 
Meta ngħidu ‘il-ftira sħuna tajba ’ nfissru li: 
a)  dak li ma jsirx illum, isir għada. 
b)  dak li rridu nagħmlu, nagħmluh issa. 
ċ)  il-ftajjar għandna nikluhom sħan. 
 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
 
Se terġa’ tisma’ s-silta u t-taħriġ għat-tieni u l-aħħar darba. Waqt li qed tisma’, tista’ 
tkompli taħdem u tispiċċa l-eżerċizzji.  

 

--------------- Is-silta u t-taħriġ jerġgħu jinqraw, bl-istess waqfiet --------------- 
 
Issa għandek ftit ħin biex tiċċekkja l-eżerċizzji kollha. 
 

--------------- Waqfa ta’ minuta --------------- 
 
 

Grazzi. L-eżami tas-smigħ spiċċa. Saħħa! 
 


