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Wegħda mal-erwieħ
ta’ Lino Psaila p. 80
A. Il-Plott - Imla dan il-pjan b’informazzjoni minn din in-novella. Għandek xi punti / mistoqsijiet biex jgħinuk fil-kaxxi ta’ fuq.
Il-karattri ewlenin.
L-isfond tal-ġrajja:
Iż-żmien, il-ħin, l-ambjent
u l-post fejn isseħħ
il-ġrajja.

1. Il-Bidu

X’kien il-pjan oriġinali
tal-karattri ewlenin?
X’kien l-għan tagħhom u
kif ħejjew ruħhom biex
jilħquh?

2. Il-Binja għall-qofol

Xi nqala’? X’mar ħażin?
X’fixkel lill-karattri milli
jilħqu l-għan tagħhom?
Kif ħassewhom? Kif
irreaġixxew?

3. Il-Qofol
(Il-Problema/il-Kriżi)

Isem: ___________________________

Klassi: _______________

X’għamlu l-karattri biex
ippruvaw isolvu dan
l-għawġ?
Il-problema ssolviet
bis-saħħa tagħhom jew
ta’ nies oħra?

4. Wara l-qofol

X’effett ħalliet fuq
il-karattri din il-ġrajja?
Kif irreaġixxew in-nies
l-oħra (il-karattri
sekondarji)?

5. It-Tmiem

(Is-Soluzzjoni
għall-problema)
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B. Il-vokabularju u l-lingwaġġ tan-novella - Agħżel it-tajba.
1. Il-poppa, il-parjol u ċ-ċan huma

a) partijiet tad-dgħajsa. 
b) apparat tas-sajd. 
ċ) għodda tas-sajjieda. 

2. L-awtur ta’ din in-novella juża ħafna vokabolarju u kliem tekniku marbut
a) mas-sengħa tal-biedja. 
b) mal-kappelli antiki. 
ċ) mas-sengħa tas-sajd. 

3. L-użu tad-djalett fid-diskors dirett jgħin jgħin biex
a) jiżdied l-umoriżmu tal-ġrajja. 
b) l-irrakkuntar ikun aktar naturali u qrib ir-realtà. 
ċ) juri kemm kienu lura s-sajjieda. 

4. Frażijiet bħal “nħasdu waħda sewwa u sfaru daqs il-lellux bil-qatgħa...”, “baqgħu mbellhin bilkobor ta’ dik il-ħuta...”, “tbikkmu u qabadhom paniku...,” huma maħsuba biex
a) iwasslu tagħrif dwar l-ispeċi ta’ ħuta li attakkathom. 
b) juru x’kienu qed iħossu s-sajjieda. 
ċ) jikxfu li s-sajjieda kienu nies ta’ sengħa kbira.



5. Liema similitudni taħseb li tirrifletti l-aħjar il-mod kif kienu qed iħossuhom is-sajjieda fid-dgħajsa
wara li l-ħuta attakkathom diversi drabi?
a) Kif kienu hekk bla saħħa qishom erba’ ġrieden ġo nassa... 
b) ...sfaru daqs il-lellux bil-qatgħa li laħqu ħadu. 
ċ) “Maltemp forsi ma jagħmilx daqs dun bnazzi...” 

6. L-awtur jirrakkonta din il-ġrajja minn għajnejn
a) il-pitkala li kienu jixtru l-ħut maqbud. 
b) Ċensu u s-sajjieda li ġew biex jaraw xi ġralhom. 
ċ) l-Imrajżi u sħabu. 
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Ċ. L-Isfond tal-Ġrajja: It-twemmin tas-sajjieda - Wieġeb dawn il-mistoqsijiet.
a. Spjega kif it-titlu tan-novella Wegħda mal-erwieħ jorbot ma’ dak li jseħħ lejn it-tmiem ta’
din il-ġrajja meta s-sajjieda fid-dgħajsa tal-Imrajżi kienu għoddhom qatgħu qalbhom li
se jeħilsu minn dak l-inkiet.

b. Is-sajjieda ma’ xiex iqabbluha lill-ħuta l-kbira li attakkatilhom id-dgħajsa?

ċ. X’tagħrif jagħtina l-awtur dwar it-twemmin ta’ dawn is-sajjieda? X’importanza kellha rreliġjon f’ħajjithom? Kif nafuh dan?

4a. Meta l-kajjikk li fuqu kien hemm Karmnu u Ċensu u tliet sajjieda oħra resaq lejn iddgħajsa tal-Imrajżi, u tal-aħħar talbuhom jerfgħulhom il-konzijiet, jfiġġ għal darba oħra ttwemmin reliġjuż ta’ dawn is-sajjieda. Kif jiġri dan?

b. Tħoss li din l-użanza fit-taħdit għadha ħajja llum l-ġurnata?

5. Illum, x’evidenza għad fadlilna ta’ din il-ġrajja li seħħet aktar minn mija u ħamsa u
għoxrin sena ilu?
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