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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 l-eżerċizzji tal-ewwel silta.  
 

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: Iċ-Ċipress 

 

Is-siġra taċ-ċipress faċli tagħrafha għax tispikka ħdejn siġar oħrajn. Dritta dritta, twila twila u ġejja 

għall-ponta. Qisha pinzell ġgant lest biex ipitter is-sħab fis-sema! Iċ-ċipressa kienet waħda mis-siġar 

favoriti tal-pittur famuż Vincent van Gogh. Donnu ma kienx jixba’ jdaħħalha fil-pitturi tiegħu. 

Iċ-ċipressa hija siġra konifera, jiġifieri siġra li tagħmel il-prinjoli. Il-prinjoli taċ-ċipress ikunu bħal blalen 

żgħar ibsin li għall-ewwel ikunu ħodor u li mbagħad isiru kannella. Fl-istaġun niexef jixpakkaw u 

minnhom taqa’ ż-żerriegħa. Bħal koniferi oħrajn, iċ-ċipress ma jagħmilx fjuri, u għandu weraq irqiq u 

aħdar skur. 

Mhux iċ-ċipress kollu jikber f’dik l-għamla żnella u pulita. Hemm razza li tikber bil-friegħi iktar miftuħin 

u allura fejn oħrajn tidher xi ftit żmattata, qisha qamet tard u ħarġet tiġri għall-iskola bla ma għamlet 

xagħarha! 

Iz-zokk taċ-ċipressa għall-ewwel ikun lixx imma biż-żmien jibda jrabbi l-flieli u tikmix vertikali. Din 

iċ-ċipressa xwejħa mhux biss għandha ħafna tikmix imma qed jikber fuqha wkoll ħafna leħjet ix-xiħ li hi 

tip ta’ pjanta selvaġġa. 

Ħafna nies jassoċjaw iċ-ċipress maċ-ċimiterji. Bir-raġun, għax fiċ-ċimiterji jitħawwel ħafna ċipress. 

Tgħid għaliex? Iċ-ċipressa ilha ħafna żmien assoċjata mal-mewt. Fil-mitoloġija Griega ċ-ċipressa kienet 

sagra għall-allat tal-Art Taħtana, u meta jmut xi ħadd kienet titħawwel waħda ħdejn qabru. Barra minn 

hekk peress li ċ-ċipressa hija dejjem ħadrana u tgħix ħafna sekli saret simbolu tal-ħajja ta’ dejjem, u 

anke donnha qed tipponta lejn il-ġenna! Għandha wkoll xeħta serja għax twila u dejqa, bla xniexel u 

kuluri, u weraq skur – qisha liebsa l-iswed għal xi funeral. 
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Iċ-ċipressa hija waħda mis-siġar li jikbru f’pajjiżna. Ħarsa lejn pajjiżna mis-satellita tikxef kemm iż-żoni 

bis-siġar f’pajjiżna huma ftit fin-numru. Minbarra li jsebbħu l-ambjent u jnaddfu l-arja, is-siġar huma 

importanti ħafna għal numru kbir ta’ speċi ta’ għasafar. L-għasafar jużaw is-siġar biex jistrieħu, bħala 

post fejn jibnu l-bejta, fejn isibu l-ikel u fejn jistkennu mill-periklu. Għandna nieħdu ħsieb b’aktar serjetà 

lis-siġar li għandna billi dawn huma l-pulmun tad-dinja!                                         

Addattament mir-rivista Il-Ħuttafa - Ottubru 2018 
 

Tmiem l-ewwel silta 

Issa se naqralek Taħriġ A.  

Taħriġ A. Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel sinjal (✓) fil-kaxxa t-tajba. L-ewwel waħda lesta 
bħala eżempju. 

Numru wieħed: 

Din is-silta hi fuq siġra. 

Din tiġi VERU. Għalhekk għamilt sinjal fil-kaxxa ħdejn VERU.  
Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista’ taħdimhom.    

Numru tnejn: 

Is-siġra taċ-ċipress tiddistingwi ruħha minn siġar oħrajn. 

Veru jew Falz? 

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

Numru tlieta: 

Vincent van Gogh ftit li xejn kien ipinġi ċ-ċipressa fil-pitturi tiegħu. 

Veru jew Falz? 

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

Numru erbgħa: 

Il-prinjoli jkunu bħal pniezel żgħar li minn ħodor isiru kannella. 

Veru jew Falz? 

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

Numru ħamsa: 

Hemm iktar minn razza waħda taċ-ċipress.   

Veru jew Falz? 

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

Is-siġra taċ-ċipress hi assoċjata max-xjuħija minħabba l-flieli u t-tikmix. 

Veru jew Falz? 

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

Issa se naqralek Taħriġ B. 
Taħriġ B. Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel linja taħtha, skont dak li smajt  
fis-silta. L-ewwel waħda lesta bħala eżempju. 

Numru wieħed: 
Is-siġra taċ-ċipress tagħmel ħafna 

a. fjuri. 

b. prinjoli. 

ċ. blalen. 

It-tweġiba t-tajba hija (b) prinjoli. Għalhekk għamilt linja taħtha. 
 

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

Numru tnejn: 

In-nies jorbtu ċ-ċipress mal- 

a. mewt. 

b. pittura. 

ċ. pjanti selvaġġi. 
--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 

Numru tlieta: 

Iċ-ċipressa nsibuha fiċ-ċimiterji minħabba 

a. li għandha weraq skur u hi xi ftit żmattata. 

b. id-dehra tagħha u għax tgħix ħafna. 

ċ. li fuqha jikber leħjet ix-xiħ u tkun waslet fl-aħħar ta’ ħajjitha. 

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

Numru erbgħa: 

F’Malta nsibu 

a. diversi satelliti li jsebbħu l-ambjent. 

b. li ż-żoni bis-siġar huma skarsi. 

ċ. aktar imsaġar milli karozzi. 

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

Is-siġar huma importanti għall-għasafar għax għalihom huma post ta’ 

a. tisbiħ u tindif. 

b. mistrieħ u kenn. 

ċ. gost u arja nadifa. 

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

Numru sitta: 

Meta jingħad li s-siġar huma l-pulmun tad-dinja, nifhmu li permezz tagħhom l-arja 

a. teħżien. 

b. titqal. 

ċ. titjieb. 

--------------- 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 l-eżerċizzji tat-tieni silta. 
 

--------------- 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: Ħolma Bla Fruntieri 

Il-ħolm m’għandux fruntieri u tkun kemm tkun kbira l-ħolma m’għandna qatt naqtgħu qalbna biex 

inwettquha. Dan hu li dejjem għallmuni l-ġenturi tiegħi, Carol u Dale, sa mis-snin bikrin ta’ tfuliti. Jiena 

Sally, Sally Ride, u se nibqa’ magħrufa bħala l-ewwel mara Amerikana li vvjaġġat fl-ispazju. 

Twelidt f’Mejju tal-1951 u trabbejt f’dar fejn il-ġenituri ħeġġewni niżviluppa l-interessi personali tiegħi. 

Mhux minn dejjem xtaqt insir astronawta. Meta kelli 10 snin, bdejt nilgħab it-tenis. Tant kont nieħu dan 

l-isport bis-serjetà, li kont irbaħt borża ta’ studju prestiġjuża. 
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Madanakollu l-interessi tiegħi kienu ħafna aktar u sa minn dejjem kienet togħġobni x-Xjenza, b’mod 

speċjali l-Fiżika. Billi dejjem kont immur tajjeb fil-Matematika u x-Xjenza, għamilt kuraġġ u ddeċidejt li 

ninkiteb fl-Università ta’ Stanford ta’ Kalifornja biex nistudja aktar fil-fond dawn is-suġġetti. Fl-1978 

temmejt l-istudji tiegħi b’suċċess u b’hekk ħolma oħra rajtha titwettaq b’tant sagrifiċċju u 

determinazzjoni. 

Il-karattru ambizzjuż tiegħi kien isuqni minn ħolma għal oħra u għal oħra. Jgħidu li kull ħolma tibda 

b’ħalliem u jien tassew kont noħlom kbir! Fl-1977, ġie f’idi avviż li mill-ewwel laqatni. In-NASA kienet 

qed tfittex numru ta’ astronawti. Applikajt. Imma l-kompetizzjoni kienet kbira wisq! B’kollox kienu 

applikaw 8000! U kellhom jintgħażlu 25 biss. Kemm tertiq ta’ qalb sa ma ntgħażlu dawk il-25 ruħ! Ma 

ridtx nemmen meta rajt ismi miktub fil-lista... kont intgħażilt u fi ftit żmien kont se nibda nitħarreġ biex 

insir astronawta! Ħafna minn sħabi kienu jistaqsuni x’kien jinvolvi dan it-taħriġ... eħħ ma kien faċli xejn! 

Kien ikollna ħafna testijiet fiżiċi bħal pereżempju taħriġ bil-parachute u għawm libsin tagħmir tqil ħafna.  

Jum storiku għalija kien it-18 ta’ Ġunju tal-1983. Dakinhar ivvjaġġajt għall-ewwel darba fl-ispazju u 

kont l-ewwel mara Amerikana u t-tielet mara fid-dinja li qatt marret fl-ispazju. Il-vjaġġ dam 147 siegħa 

u jkolli ngħid li kien l-isbaħ vjaġġ ta’ ħajti!  

Bla dubju, din kienet ħolma oħra li wettaqt. Però l-ikbar ħolma tiegħi kienet li nkun ta’ ispirazzjoni biex 

anki nisa oħra jimtlew bil-kuraġġ u jwettqu x-xewqat tagħhom. Il-passjoni tiegħi wasslitni biex noħlom 

li nrawwem fil-bniet interess fix-Xjenza. Għalija l-ħolm tat-tfulija jibqa’ ġawhra prezzjuża li għandna 

nieħdu ħsiebha u għalhekk fl-1986 ktibt l-ewwel ktieb tiegħi tax-Xjenza. 

Tmiem it-tieni silta 
 
Issa se naqralek Taħriġ A.  

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

Numru wieħed: 

Din is-silta hi dwar  

a. l-astronawti kollha. 

b. Sally Ride. 

ċ. il-familja ta’ Sally Ride. 

It-tweġiba t-tajba hija   b) Sally Ride. Għalhekk għamilt linja taħtha. 
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Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista’ taħdimhom.  
 
Numru tnejn: 

Il-ġenituri ta’ Sally Ride ħeġġewha sa minn tfulitha biex 

a. tkun l-ewwel mara Amerikana li tivvjaġġa fl-ispazju. 

b. tmur l-università biex tistudja l-Fiżika. 

ċ. tkun dejjem determinata u twettaq ħolmitha. 

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

Numru tlieta: 

Sally Ride bdiet titħarreġ biex issir astronawta 

a. meta kellha għaxar snin. 

b. meta nkitbet fl-Università ta’ Stanford. 

ċ. ftit wara li ntgħażlu l-25 persuna fl-1977. 

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

Numru erbgħa: 

It-taħriġ tal-astronawti ma jinkludix eżamijiet  

a. dwar il-kitba ta’ kotba xjentifiċi għat-tfal. 

b. fuq it-tħaddim ta’ apparat teknoloġiku. 

ċ. ta’ ħila u saħħa fiżika. 

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

Numru ħamsa: 

L-ewwel vjaġġ ta’ Sally Ride fl-ispazju dam 

a. 174 siegħa. 

b. jum wieħed storiku. 

ċ. 147 siegħa. 

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

L-ikbar ħolma ta’ Sally Ride kienet li 

a. tkun l-ewwel mara fid-dinja li qatt marret fl-ispazju. 

b. kull mara tkun ambizzjuża bħalha. 

ċ. nisa oħra jsiru astronawti bħalha. 

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

Issa li qrajtlek Taħriġ A, nistgħu ngħaddu għal Taħriġ B.  
Taħriġ B. Ħajjet Sally Ride kienet mimlija episodji importanti. Imla l-vojt fit-tabella bin-numri (2 – 6) 
biex turi kif l-esperjenzi seħħew wara xulxin. 
L-ewwel waħda lesta bħala eżempju. Għalhekk ktibt in-numru wieħed ħdejn l-ewwel episodju 
importanti: ‘Twieldet fl-1951.’  
Issa ħa naqralek il-kumplament tas-sentenzi u tista’ timla n-numri fil-kaxxi. 
 

 Iggradwat mill-Università ta’ Stanford. 
      In-NASA bdiet tfittex numru ta’ astronawti. 
     1 Twieldet fl-1951. 

 Rebħet borża ta’ studju. 
 Kitbet ktieb għat-tfal. 

 Ivvjaġġat għall-ewwel darba fl-ispazju. 

--------------- Waqfa ta’ 20 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 għandek ftit ħin biex tiċċekkja l-eżerċizzji kollha. 

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

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


