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                         SKOLA THERESA NUZZO 

               EŻAMIJIET TA’ NOFS IS-SENA 2021 

Ir-raba’ sena               MALTI FEHIM MIS-SMIGĦ                         Ħin: Tletin minuta  

 
Gwida għat-Tmexxija  tal-Eżami għall-Istudenti 

Ir-Riżorsi: 

1. It-test li jinqara. 

2. Il-karti tal-mistoqsijiet. 

3. Riga u lapes. 

 

Jitqassmu l-karti bil-mistoqsijiet u t-tfal jintalbu jiktbu isimhom, kunjomhom u l-isem tal-klassi. 

L-għalliema jgħidu lill-istudenti li: 

1. Se jinqralhom it-test tal-istorja. 4 minuti 

2. Se jinqrawlhom il-mistoqsijiet mogħtija għal darba biss. 4 minuti 

3. Se jinqralhom it-test tal-istorja għat-tieni darba. 4 minuti 

4. Iwieġbu l-mistoqsijiet. 8 minuti 

5. Se jinqralhom it-test tal-istorja għat-tielet darba waqt li 

Jistgħu jwieġbu l-mistoqsijiet. 

4 minuti 

6. Jistgħu jiċċekkjaw it-tweġibiet kollha u jkunu ċerti li 

mmarkaw waħda biss. 

6 minuti 
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Iltqajt ma’ Ġenju 

 

Ċempel it-telefown u weġibt:  

“Ħelow?”  

“Nista’ nkellem lil Mons. Cachia?”  

“Jien hu.”  

“Insellimlek. Jien ġejt mill-Iżrael u s-Sur Mario Zerafa tani n-numru tiegħek. 

Nixtieq niġi nkellmek ftit, jekk jogħġbok. Jien qiegħed nistudja l-Malti.”  

“Imma inti qed titkellem Malti tajjeb ħafna.”  

“Grazzi. Nixtieq nitkellmu fuq l-istudju li qiegħed nagħmel.”  

“Tista’ tiġi għada fil-ħamsa?”  

“Iva, tajjeb ħafna fil-ħamsa.”  

“Taf fejn noqgħod?”  

“Naf u jien bħalissa qiegħed noqgħod mhux bogħod minn darek.”  

“Mela niltaqgħu għada.”  

“Grazzi. Narak għada.”  

 

U l-għada fil-ħamsa ta’ wara nofsinhar iltqajna. Raġel ta’ xi tletin sena, twil aktar 

minn żewġ metri u jitbissem tbissima ta’ bniedem twajjeb. Hu kien lest biex 

jitkellem fuq l-istudju tiegħu u l-vjaġġi li għamel biex jistudja u jitgħallem. Twieled u 
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trabba Iżrael, jiġifieri Lhudi u tgħallem il-Malti waħdu minn fuq il-kotba. Xi snin ilu 

ġie Malta biex jieħu l-pronunzja vera tal-Malti, li l-kotba qatt ma jistgħu 

jagħtuhielek, u l-pronunzja ħadha wkoll.  

 

Domna nitkellmu siegħa u ħallejtu jitkellem aktar minni. F’siegħa sħiħa m’għamilx 

żball wieħed la tal-grammatika u lanqas tal-pronunzja. Bejni u bejn ruħi għidt, 

“Dan ġenju!” Dan ikkonfermajtu meta staqsejtu dwar lingwi oħra li jitkellem.  

 

Barra l-Lhudi, li huwa lsien pajjiżu, jitkellem ukoll lingwi Ewropej importanti bħall-

Ingliż, il-Franċiż u l-Ispanjol. Jitkellem tajjeb ukoll il-Grieg modern. Għadda xi snin 

il-Finlandja u jitkellem ukoll il-Finlandiż. Mar l-Albanija u tgħallem jitkellem l-

Albaniż, ilsien ieħor tqil li mhux mitkellem minn bosta nies. Jaf jaqra t-Tork, iżda 

qatt ma seta’ jitkellmu għax qatt ma mar it-Turkija.  

 

(Addattata minn “Iltqajt ma’ Ġenju” ta’ Mons. Lawrence Cachia)  

 

 
 

TMIEM 


