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Il-Belt jew ir-raħal tagħna 

Tagħrif għall-għalliema:  Din is-silta se tesponi ‘l-istudenti għal lessiku li 

għandu x’jaqsam ma’ faċilitajiet li nsibu f’kull lokalità, ma’ xi direzzjonijiet 

u mal-Aspett Soċjokulturali għax is-silta se tesponihom għal karatteristiċi 

ta’ pjazza Maltija. 
 



malti.skola.edu.mt Smigħ – Malti għall-Barranin  Grad A1 

 

Tema 3: Il-Belt jew ir-raħal tagħna 

  Silta tas-smigħ:   

F’kull raħal Malti ssib il-pjazza tar-raħal.  Din tkun fiċ-ċentru tar-raħal. Fiha 

jkun hemm il-knisja.  Din tkun iddedikata lil xi qaddis.  Quddiem il-knisja jkun 

hemm iz-zuntier.  Fil-pjazza jista’ jkun hemm xi monument li jfakkar xi ġrajja 

jew persuna importanti.  Il-bini ta’ madwar il-pjazza aktarx li jkun antik.  Tip ta’ 

ħwienet li nsibu fil-pjazza jistgħu jkunu xi ħwienet tat-te u spiżeriji.  Issib ukoll 

każini politiċi jew każini tal-banda.  Fir-raħal tista’ ssib iċ-Ċentru Ċiviku li fih 

tista’ ssib Ċentru tas-Saħħa, Għassa tal-Pulizija, Uffiċċju tal-Posta, Uffiċċju  

tas-Servizzi Soċjali, Uffiċċju tal-Kunsill Lokali u Librerija Pubblika.  Fil-pjazza 

tista’ ssib ukoll xi banek.  Filgħaxija tista’ tara xi anzjani bilqiegħda fuq xi 

bankijiet tal-pjazza.  Kull raħal ikollu l-festa ddedikata lill-qaddis tal-knisja 

tiegħu.  Il-pjazza tkun mimlija bin-nies u imżejna bil-pavaljuni u festuni waqt     

il-jiem tal-festa.  F’xi pjazez jarma l-monti u tara ħafna nies jixtru minn kollox. 
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 Eż. A:  Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel sinjal   

     fil-kaxxa:  

      

 Veru Falz 

1.  Il-pjazza tar-raħal tkun fiċ-ċentru.   

2.  Il-knisja tkun iddedikata lil ġrajja importanti.   

3.  Iz-zuntier ikun wara l-knisja.   

4.  Il-bini ta’ madwar il-pjazza jkun antik.   

5.  Xi tfal ikunu bilqiegħda fuq il-bankijiet fil-pjazza.   

6.  F’xi pjazez jarma l-monti.   

 

Eż. B:  Agħżel it-tweġiba t-tajba: 

1.  Fil-pjazza nsibu ħwienet tat-te u (tal-madum, spiżeriji). 

2.  Kull raħal ikollu (festa, ċentru) ddedikata lill-qaddis tal-knisja  

     tiegħu. 

3.  Il-pjazza fil-festa tkun imżejna bil-pavaljuni u l-(festuni, vażuni). 

 

Eż. Ċ:  X’tista’ ssib f’Ċentru Ċiviku?  Immarka t-tweġiba t-tajba billi             

tagħmel sinjal  fil-kaxxa:  

          

Ċentru tas-Saħħa  Librerija Pubblika  

ħanut tat-te  knisja  

Uffiċċju  tas-Servizzi Soċjali  Għassa tal-Pulizija  

pjazza  spiżerija  

Uffiċċju tal-Posta  Uffiċċju tal-Kunsill Lokali  

monument  bank  
 

 

 

 


