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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-Rapport tat-Temp 
 

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

L-Għaqda Logħob Tradizzjonali ħabbret li, bi ftehim mal-Ministeru tal–Isports, ser torganizza 
attività kbira hawnhekk, fl-okkażjoni tal-Jum Dinji għall-Familja. Din ix-xalata ta’ logħob 
tradizzjonali msejħa ‘Niċċelebraw Logħob in-Nanniet  ’ ser tittella’ fil-masġar ta’ Ħal Ġiżimina 
bejn l-14 u l-15 ta’ Ottubru 2017. L-attivitajiet jibdew fid-9.00 ta’ filgħodu u jibqgħu sejrin 
sal-5.00 ta’ filgħaxija. Id-dħul huwa b’xejn. 

F’din ix-xalata ta’ logħob, il-familji ser jingħataw l-opportunità jammiraw il-ġmiel naturali ta’ 
dan il-masġar filwaqt li jipparteċipaw f’ħafna logħob tradizzjonali Malti. Fost l-oħrajn ser ikun 
hemm logħob għal gruppi bħal Ħarba, Noli, Boċċi u Passju. Ġanni Ciantar, dilettant kbir 
tat-tajr tal-karti bil-qasab, ser ikun preżenti biex jgħin lil dawk kollha li jixtiequ jagħmlu tajra u 
jitgħallmu jtajruha. Jingħataw premjijiet għall-isbaħ tajra tal-karti.  

Għadd ta’ nanniet ser jirrakkontaw l-esperjenzi tagħhom marbutin ma’ logħob tradizzjonali. 
Ser tittella’ wirja interessanti fuq l-iżvilupp tal-ġugarelli Maltin minn żmien in-nanniet sal-lum. 
Għal min irid, ser ikun hemm ukoll bejgħ ta’ ikel, xorb u ħelu tradizzjonali Malti minn gabbani li 
ser jintramaw apposta.    

Mario Borg, il-Kap tal-Għaqda, jittama li din ix-xalata ta’ logħob tnissel fil-familji tal-lum 
imħabba għall-passatempi tal-imgħoddi u xewqa biex dawn jinżammu ħajjin għax jagħmlu parti 
mill-patrimonju kulturali tagħna. Sostna wkoll li l-logħob tradizzjonali jqarribna aktar lejn 
l-ambjent naturali fejn għandna bżonn inqattgħu iktar ħin. 

Nirringrazzjaw lill-kollega tagħna għal dak l-aġġornament u ngħaddu għar-rapport tat-temp... 
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Illum it-Tnejn 9 ta’ Ottubru, it-temp huwa ftit imsaħħab, b’temperatura ta’ 17-il grad Celsius u 
l-umdità telgħet għal 87 fil-mija. Ir-riħ mill-Punent Majjistru, Forza 2.  

Għal għada, it-Tlieta 10 ta’ Ottubru, it-temp ser ikun xemxi. L-ogħla temperatura mistennija 
titla’ għal 18-il grad Celsius u l-inqas tinżel għal 13-il grad. Ir-raġġi UV ser ikunu 5 u                 
l-viżibilità tajba. It-temperatura tal-baħar ser tkun 19-il grad u l-baħar mistenni li jkun ħafif 
għal moderat, b’imbatt ftit li xejn. Ir-riħ mix-Xlokk, Forza 2 għal 3. 

Ħarsa lejn it-temp għall-ħamest ijiem li ġejjin. Għall-Erbgħa u l-Ħamis, it-temp ser jibqa’ sabiħ, 
iżda l-Ġimgħa u s-Sibt mistennija li jkollna maltempati bir-ragħad. It-temperatura għal matul 
il-jum fi tmiem il-ġimgħa ser tinżel għal 15-il grad. 

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:  
‘Niċċelebraw Logħob in-Nanniet        ’ ser tittella’ fil-masġar ta’ Ħal _________. 
Jien komplejt is-sentenza billi ktibt Ġiżimina fil-vojt. 
Mela s-sentenza ġiet hekk. 
‘Niċċelebraw Logħob in-Nanniet        ’ ser tittella’ fil-masġar ta’ Ħal Ġiżimina. 
 
Issa se naqra l-kumplament tas-sentenzi u tista’ taħdimhom. 
 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
Numru tnejn: 
It-tfal ser ikunu jistgħu jieħdu sehem f’logħob tradizzjonali bħal _________. 
 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
Numru tlieta: 
Ġanni Ciantar, _________ kbir tat-tajr tal-karti bil-qasab, ser ikun preżenti għal din 
l-attività. 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
Numru erbgħa: 

Għadd ta’ nanniet ser jirrakkontaw l-_________ tagħhom marbutin ma’ logħob 
tradizzjonali. 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
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Numru ħamsa: 
Il-Kap tal-Għaqda jittama li din l-attività tnissel fil-familji mħabba għall-passatempi 
_________. 
 

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

Numru sitta: 
 Il-logħob tradizzjonali _________ aktar lejn l-ambjent naturali.  

 

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

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: 
Fid-9 ta’ Ottubru l-umdità kienet  
F’Kolonna B din is-sentenza tkompli...  
... 87 fil-mija. 
Għalhekk ktibt in-numru wieħed fil-kaxxa ta’ ħdejha.  
Mela s-sentenza sħiħa tiġi: 
Fid-9 ta’ Ottubru l-umdità kienet 87 fil-mija. 
 

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:  Ir-riħ kien qed jonfoħ 
Numru tlieta:  It-Tlieta t-temp ser ikun xemxi 
Numru erbgħa:  Il-baħar mistenni 
Numru ħamsa:  Il-Ġimgħa u s-Sibt it-temp mistenni 
Numru sitta:   Għall-aħħar tal-ġimgħa 
 

Issa se naqralek Kolonna B: 
... jkun ħafif għal moderat. 
... jkun xita bir-ragħad. 
... 87 fil-mija. 
... t-temp mistenni jiksaħ. 
... mill-Punent Majjistru. 
... u r-raġġi tal-UV ser ikunu 5. 

 

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

Waqt il-qari tista’ tibda taħdem l-eżerċizzji.  
 

 

It-Tieni Silta - Xeni Mlewna 
John u Melissa jħobbu jmorru jimxu fil-kampanja Maltija. Ilbieraħ iltaqgħu bla ħsieb. 
 

Melissa 
John 

Iii ara min hawn. Ili ma narak! Kif int? 
Jien tajjeb. Xi ġmiel u skiet hawn dalgħodu hux? 

Melissa Tabilħaqq, ma nixba’ qatt nippassiġġa qalb ix-xagħri u r-raba’ f’dan iż-żmien 
tas-sena. 

John Eeee!! Ir-rebbiegħa terġa’ tagħti l-ħajja lill-kampanja Maltija u ssebbaħha 
mhux ftit! 

Melissa Min jaf kemm għandhom żmien dawn is-siġar u l-ħitan tas-sejjieħ! 
John Ara naqra dik il-ħarruba kemm hi kbira! 
Melissa Ir-riħa tagħha tfakkarni fiż-żmien meta kont għadni tifla niġri fl-inħawi 

tal-Mellieħa u Selmun, qalb siġar sbieħ b’ħafna żmien fuqhom. 
John Minn dejjem nafek tapprezza u tirrispetta l-ambjent naturali. Int għadek 

tpinġi? 
Melissa Dażgur, in-namra tal-arti qiegħda f’demmi. Kull meta tiġini l-ispirazzjoni, 

nitla’ sal-kamra tal-bejt, narma t-tila u erħili ntiha bil-pinzell u ż-żebgħa. 
John Pinġejt xi ħaġa ġdida reċentament? 
Melissa Dan l-aħħar tħajjart infittex imkejjen sbieħ bħal dawn u nara x’jolqotni biex 

inpinġih. 
John Mmm...prosit ħej...interessanti! 
Melissa Dakinhar fettilli mmur Għajn Tuffieħa fil-ħin ta’ nżul ix-xemx u pittirt ix-xemx 

nieżla wara x-xefaq. 
John Kemm nixtieq li għandi dan it-talent! Imma m’għandix sabar... 
Melissa Forsi sabar m’għandekx...imma l-affarijiet sbieħ taf tarahom u tapprezzahom. 

Mela r-ritratti li tħobb tiġbed mhux qishom biċċa arti wkoll! 
John Iva...mindu ħadt dak il-kors tal-fotografija vera nħossni tjibt għax tgħallimt 

nagħżel l-angolatura t-tajba u niffoka aħjar fuq is-suġġett. 
Melissa U sirt fotografu prim, ħa ngħidlek ta! Dakinhar tgħidx kemm ftaħart bik ma’ 

sħabi tal-kors. 
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John 

 
Eħe? Jaqaw?! 

Melissa Ma nafx kif ġie d-diskors fuq il-fotografija u allura fettilli wrejthom il-websajt 
il-ġdida tiegħek. Tgħidx kemm stagħġbu bil-ġmiel ta’ ritratti li tellajt.  

John U ajma tgħaġġibhomx, x’mistħija! Illum bil-programmi tal-kompjuter li jeżistu, 
tista’ tirranġa u tibdel kemm trid f’ritratt. 

Melissa Vera, imma xorta jrid ikollok għajn tajba għad-dettall! Ara naqra John...ħares 
bi drittna, qed taraha dik il-girna? Qisha torri żgħir! 

John Kemm hi miżmuma sew! Nannuwi, Alla jaħfirlu, kien jgħid li l-giren imorru lura 
għal żmien il-Kavallieri. Ara kemm għandha żmien! 

Melissa Jgħaġġbuni kif kienu jibnu! Ta’ min niġi s’hawn bit-tila u npinġi din ix-xena 
sabiħa. Tassew inħossni nistrieħ meta niġi nimxi hawnhekk. 

John Mela bħali! Veru li jgħidu: ix-xogħol salmura tal-ġisem, imma min jaħdem lejl u 
nhar, minn filgħodu sa filgħaxija bla mistrieħ, jinfena qabel iż-żmien! 

Melissa Hekk hu John! Il-bniedem mhux magna, ma tagħfaslux buttuna u jibqa’ 
għaddej bla waqfien. Jeħtieġlu jistrieħ ukoll. 

John Qed ixxommha din ir-riħa? 
Melissa Iva...tfuħ, imma tgħidlix x’inhi ta! 
John Dik ir-riħa tas-sagħtar. M’hemmx fwieħa aqwa minnha! Kull meta mmur nimxi 

tibqa’ fi mnifsejja u noħodha lura d-dar miegħi! 
Melissa Illll kemm sar ħin! Aħjar indur lura għax siegħa oħra wegħedt lil ommi li se 

nwassalha għall-kors tal-kompjuter. 
John Kif tar il-ħin! Isma’...ara li twegħedni li la terġa’ tiġi sal-wied biex tpitter dik 

il-girna, tgħidli, ħa niġi miegħek! 
Melissa Tiħux ħsieb! U int tinsiex il-kamera tar-ritratti! 
 

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 hija eżempju. 
 

Numru wieħed: 
Melissa u John marru jimxu fil-kampanja. 
Din tiġi VERU. Għalhekk għamilt sinjal fil-kaxxa ħdejn VERU.  
Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista’ taħdimhom.    
 

Numru tnejn: 
Melissa ssib l-ispirazzjoni biex tpinġi meta tkun fil-beraħ qalb in-natura.    
Veru, Falz jew Ma ssemmietx? 

 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
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Numru tlieta: 
John hu bniedem paċenzjuż ħafna.  
Veru, Falz jew Ma ssemmietx? 

 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
Numru erbgħa:  
Melissa qed tattendi kors tal-arti.   
Veru, Falz jew Ma ssemmietx? 

 

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

Numru ħamsa: 
F’ħin minnhom, Melissa lemħet girna mitluqa. 
Veru, Falz jew Ma ssemmietx? 

 

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

Numru sitta: 
Waqt li kienu mexjin fil-kampanja, John u Melissa ma rawx il-ħin għaddej. 
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: 
Fir-rebbiegħa, il-kampanja Maltija  
a) tmut u tikrieh. 
b) tmur lura. 
ċ) timtela bil-ħajja. 
It-tweġiba t-tajba hija (ċ) timtela bil-ħajja. Għalhekk għamilt linja taħtha. 
 

Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista’ taħdimhom.  
 

Numru tnejn: 
Fi tfulitha, Melissa kienet tħobb tmur  
a)  fil-widien tal-Mellieħa. 
b)  fil-bajjiet tax-Xemxija u l-Mellieħa. 
ċ)  fil-kampanja tal-Mellieħa u Selmun. 

 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
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Numru tlieta: 
Melissa 
a)  minn dejjem kienet miġbuda lejn l-arti. 
b)  bdiet tpinġi reċentament. 
ċ)  tħajret tpinġi biex ikollha passatemp.  
 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
 
Numru erbgħa: 
Darba fost l-oħrajn, Melissa marret tpinġi x-xemx 
a)  fiż-żerniq. 
b)  f’nofsinhar. 
ċ)  fi nżulha. 

 

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

Numru ħamsa: 
Bħala fotografu, John 
a)  jagħti kas kull dettall. 
b) ma jiffokax fuq l-oġġett imma jagħżel angolatura tajba. 
ċ)  sar espert tal-irwejjaħ tas-sagħtar.  

 

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

Numru sitta: 
Meta ngħidu ‘ix-xogħol salmura tal-ġisem      ’ infissru li: 
a)  maż-żmien ix-xogħol jifnina. 
b)  meta naħdmu nibqgħu b’saħħitna. 
ċ)  biex naħdmu ħafna rridu nieklu s-salamun. 

 

--------------- 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! 


