Is-6 Sena tal-Primarja

Taħriġ (1)

Merħba! Matul dan it-taħriġ se tisma’ żewġ siltiet.
Wara kull waħda se nistaqsik biex twieġeb xi mistoqsijiet u tikteb it-tweġibiet filkarta li tajtek.
Kull silta se naqrahielek tliet darbiet b’kollox.




L-ewwel darba se tismagħha biss, mingħajr ma tara l-mistoqsijiet.
It-tieni darba naqralek il-mistoqsijiet u nerġa’ naqralek is-silta. Hawnhekk
inti tkun tista’ twieġeb il-mistoqsijiet.
Meta tlesti, nerġa’ naqralek is-silta, għat-tielet darba, u nagħtik ftit minuti
oħra biex tiċċekkja dak li ktibt.

[L-Ewwel Silta]
Mela issa se nibdew bl-Ewwel Silta. Se tisma’ parti minn programm tar-radju.
Għalissa isma’ biss, u tarax il-mistoqsijiet.
Norman

L-għodwa t-tajba ħbieb. Nilqgħakom għal programm ieħor missensiela L-Istorja tal-Futbol. Dan huwa r-raba’ programm u bi pjaċir
nilqa’ fost il-mistidnin tal-lum lil Stephanie Cutajar, li hija plejer talfutbol tan-nisa. Merħba Stephanie u grazzi talli ġejt f’dan ilprogramm.
Stephanie Grazzi lilek Norman talli għoġbok tistedinni.
Norman
L-ewwel mistoqsija li xtaqt nistaqsik hija dwar kif tħajjart tilgħab
logħba li tidher li hija aktar popolari mal-irġiel.
Stephanie Iva, għalkemm il-futbol jidher li huwa aktar popolari fid-dinja talirġiel, b’daqshekk ma jfissirx li m’hemmx nisa li huma dilettanti
tiegħu. Id-dar tiegħi, ommi hija ffissata fuq it-tim tal-Juventus. Ma
titlifx logħba waħda. Missieri, mill-banda l-oħra, mhuwiex dilettant
tal-futbol. Għalhekk naħseb li l-ħajra tiegħi ġejja minn ommi.
Norman
Kemm jeħodlok ħin dan l-isport?
Stephanie Tista’ tgħid li jien nittrenja kuljum. Filgħodu nqum kmieni, qabel ma
mmur ix-xogħol, u nagħmel nofs siegħa ġiri. Wara x-xogħol daqqa
mmur il-ġimm, u daqqa mmur il-grawnd tal-futbol fejn hemmhekk
niltaqa’ ma’ sħabi u nagħmlu t-taħriġ li jkun hemm bżonn.
Norman
Kemm ilek tippratikah dan l-isport?
Stephanie Issa ili madwar ħames snin. Nista’ ngħidlek li kull sena rbaħt xi tazza!
Imma apparti t-tazzi dan l-isport jagħtini sodisfazzjon kbir. Għamilni
iktar dixxiplanata miegħi nnifsi, u barra minn hekk illum tgħallimt
aktar kif naħdem ma’ tim.
Norman
Grazzi ħafna talli ġejt għal dan il-programm. Nawguralek ħafna aktar
suċċessi fl-isport tiegħek. Għeżież semmiegħa, issa għandna waqfa
pubbliċitarja u wara nkomplu bil-programm. Din id-darba se
nintervistaw lill-kowċ tat-tim ta’ Birżebbuġa. Niltaqgħu minn hawn u
ftit ieħor.
[pawża ta’ 3 sekondi]
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Issa tista’ ddawwar il-paġna fejn hemm il-mistoqsijiet tal-1 Silta, ħalli tara x’se
nistaqsik.
[pawża ta’ 5 sekondi]
Ħalli nibdew minn Taħriġ A.
Għal Taħriġ A nitolbok tagħmel sinjal fil-kaxxa t-tajba biex turini jekk dak li se
ngħid jien huwiex vera, jekk mhuwiex vera, jew jekk lanqas biss issemma’ fissilta.
Ejja naraw l-eżempju.
Il-programm qed jixxandar filgħodu.
Dan HUWA VERA. Għalhekk fil-kaxxa jien għamilt sinjal taħt VERA.
Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi. Jekk trid, jew jekk taħseb li taf timmarka xi
twegiba minnhom, tista’. Imma għal dan, se nagħtik ċans wara wkoll.
Numru wieħed
Il-programm huwa għad-dilettanti tal-futbol biss.
Vera, mhux vera, jew ma ssemmietx ?
[pawża ta’ 3 sekondi]
Numru tnejn
Kunjom il-plejer huwa Chircop.
Vera, mhux vera, jew ma ssemmietx ?
[pawża ta’ 3 sekondi]
Numru tlieta
Stephanie tittrenja wara x-xogħol ukoll.
Vera, mhux vera, jew ma ssemmietx ?
[pawża ta’ 3 sekondi]
Numru erbgħa
Stephanie rebħet ħmistax-il tazza.
Vera, mhux vera, jew ma ssemmietx ?
[pawża ta’ 3 sekondi]
Numru ħamsa
Il-programm li għadek kemm smajt huwa diskussjoni.
Vera, mhux vera, jew ma ssemmietx ?
[pawża ta’ 3 sekondi]
Issa li qrajna Taħriġ A, nistgħu ngħaddu għal Taħriġ B.
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F’dan it-taħriġ inti għandek tagħżel kif tkompli l-aħjar is-sentenza skont dak li
smajt. Għandek tliet għażliet, imma waħda biss hija t-tajba.
Ejja naraw l-eżempju.
Is-sensiela titratta fuq
a) l-isport inġenerali.
b) il-futbol biss.
ċ) in-nisa fl-isport.
Issa, inti smajt li din kienet intervista fi programm. Mela t-tajba hija b.
Ejja naraw is-sentenzi l-oħrajn ukoll. Jekk trid, tista’ tipprova twieġeb xi waħda
minnhom, imma se nagħtik ċans wara wkoll.
Numru wieħed
Il-programm li smajt huwa
a) r-raba’ wieħed.
b) l-ħames wieħed.
ċ) s-sitt wieħed.
[pawża ta’ 3 sekondi]
Numru tnejn
Omm Stephanie tħobb
a) tilgħab il-futbol.
b) issegwi l-futbol.
ċ) taqra fuq il-futbol.
[pawża ta’ 3 sekondi]
Numru tlieta
Stephanie tieħu dan l-isport
a) b’nofs ħajra.
b) bis-serjetà.
ċ) biċ-ċajt.
[pawża ta’ 3 sekondi]
Numru erbgħa
Il-futbol għamel lil Stephanie iktar dixxiplanata magħha nnfisha, jiġifieri
a) kapaċi tikkontralla ruħha aħjar.
b) kapaċi tissuppervja aktar.
ċ) kapaċi tiġri aktar.
[pawża ta’ 3 sekondi]
Numru ħamsa
L-espressjoni minn hawn u ftit ieħor tfisser
a) immedjatament.
b) issa.
ċ) dalwaqt.
[pawża ta’ 3 sekondi]
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Wara li qrajtlek il-mistoqsijiet taż-żewġ taħriġiet, se nerġa’ nsemmagħlek is-silta.
Fl-istess ħin, tista’ twieġeb xi mistoqsijiet li ħallejt barra.
[Tinstema’ l-ewwel silta għat-tieni darba]
Issa għandek ftit minuti biex tkompli twieġeb il-mistoqsijiet ta’ Taħriġ A u Taħriġ
B.
Tajjeb. Issa se nerġa’ nsemmagħlek is-silta, għat-tielet u l-aħħar darba. Tista’
timla dak li ħallejt barra jew tbiddel xi ħaġa milli ktibt. Wara l-qari, se jkollok ftit
minuti oħra biex tiċċekkja kollox.
[Tinstema’ l-ewwel silta għat-tielet darba]
Issa għandek ftit minuti biex tiċċekkja kollox.
[pawża ta’ ftit minuti]
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[It-Tieni Silta]
Tajjeb. Mela issa se nibdew it-Tieni Silta. Għalissa isma’ biss, u tarax ilmistoqsijiet.
Il-lejla t-tajba. Jiena Bernard Zammit mit-Taqsima tal-Aħbarijiet u nilqagħkom
għal aħbar straordinarja li għadha kemm daħlet ftit tal-ħin ilu. Hija aħbar fuq
inċident li seħħ dalgħodu meta jott ta’ koppja Ingliża, twil sebgħin pied, il-jott
Valletta, u li kien marbut fil-bajja ta’ San Pawl il-Baħar, inqatgħulu l-ħbula u beda
jinġarr mal-mewġ qawwi. Dan kollu ġara minħabba l-grigalata qawwija li bħalissa
qed toltqot il-gżejjer tagħna.
Kien għall-ħabta tad-disgħa ta’ filgħodu meta xi nies li kienu x-Xemxija raw lil dan
il-jott dieħel lejn il-blat waqt li kien qiegħed jogħla u jinżel mal-ħalel tal-mewġ.
Din id-dehra għokrot l-għajn minħabba li l-jott deher jitkaxkar fuq wieħed millġnub tiegħu, minħabba li l-ankra tiegħu, twila madwar żewġ metri, bdiet titkaxkar
ma’ qiegħ il-baħar u teħel mal-blat.
Fil-pront dehru joqorbu lejn il-jott ħelikopter u lanċa tal-Forzi Armati ta’ Malta.
Minħabba l-mewġ għoli, kien diffiċli ħafna biex il-lanċa tersaq viċin tal-jott. Kien
għalhekk li mill-ħelikopter niżlu żewġ suldati, li meta daħlu fil-kabina tal-jott sabu
ż-żewġ anzjani Ingliżi mwerwrin u ma jafux x’se jaqbdu jagħmlu.
B’xorti tajba kollox mar sew u ftit tal-ħin wara l-jott ġie rmunkat mil-lanċa talForzi Armati fejn daħħlitha tistkenn fil-port tal-Imsida.
Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u aktar dettalji fuq dan il-każ nagħtuhomlkom filġabra sħiħa tal-aħbarijiet u li tixxandar fit-tmienja.
[pawża ta’ 3 sekondi]
Issa tista’ ddawwar il-paġna fejn hemm il-mistoqsijiet tat-2 Silta, ħalli tara x’se
nistaqsik.
[pawża ta’ 5 sekondi]
Ħalli nibdew minn Taħriġ A.
F’dan it-taħriġ inti għandek tagħżel kif tkompli l-aħjar is-sentenza skont dak li
smajt. Għandek tliet għażliet, imma waħda biss hija t-tajba.
Ejja naraw l-eżempju.
Bernard Zammit qiegħed jaqra
a) rumanz tal-biża’.
b) poeżija fuq il-baħar.
ċ) aħbar straordinarja.

IL-MALTI – Il-Karta tal-Għalliema

Paġna 5 minn 7

Is-6 Sena tal-Primarja

Taħriġ (1)

Issa, inti smajt Bernard Zammit qiegħed jaqra aħbar straordinarja. Mela t-tajba
hija ċ.
Ejja naraw is-sentenzi l-oħrajn ukoll. Jekk trid, tista’ tipprova xi waħda minnhom,
imma se nagħtik ċans wara wkoll.
Numru wieħed
L-inċident seħħ
a) filgħodu.
b) waranofsinhar.
ċ) filgħaxija.
[pawża ta’ 3 sekondi]
Numru tnejn
Bernard Zammit huwa
a) qarrej fit-Taqsima tal-Aħbarijiet.
b) tabib fit-Taqsima tal-Emerġenza.
ċ) suldat mal-Forzi Armati.
[pawża ta’ 3 sekondi]
Numru tlieta
Il-jott beda jinġarr mal-mewġ minħabba li
a) nqatgħulu l-ħbula.
b) niżżel il-qlugħ.
ċ) għolla l-ankra.
[pawża ta’ 3 sekondi]
Numru erbgħa
Il-kelma rmunkat tfisser:
a) ġibdet.
b) imbuttat.
ċ) kissret.
[pawża ta’ 3 sekondi]
Numru ħamsa
Id-dehra għokrot l-għajn tfisser li n-nies bdew
a) jitħassbu.
b) jibku.
ċ) jagħlqu għajnejhom.
[pawża ta’ 3 sekondi]
Issa se ngħaddu għal Taħriġ B.
Għal dan it-taħriġ se nistaqsik mistoqsija, u din id-darba trid tikteb it-tweġiba. Ittweġiba mhux bilfors tkun sentenza sħiħa.
Ikteb it-tweġiba issa, u wara se nerġa’ nagħtik ftit ħin ukoll.
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Ejja nisimgħu:
L-ewwel mistoqsija
X’kien jismu l-jott?
[irrepeti l-mistoqsija]
[pawża ta’ 10 sekondi]
It-tieni mistoqsija
Ta’ min kien il-jott?
[irrepeti l-mistoqsija]
[pawża ta’ 10 sekondi]
It-tielet mistoqsija
Għaliex il-jott inqatgħulu l-ħbula?
[irrepeti l-mistoqsija]
[pawża ta’ 10 sekondi]
Ir-raba’ mistoqsija
X’bagħtu l-Forzi Armati biex fil-post tal-inċident?
[irrepeti l-mistoqsija]
[pawża ta’ 10 sekondi]
Il-ħames mistoqsija
Hemm aktar dettalji fuq dan il-każ? Kif taf?
[irrepeti l-mistoqsija]
[pawża ta’ 10 sekondi]
Wara li qrajtlek il-mistoqsijiet taż-żewġ taħriġiet, se nerġa’ nsemmagħlek is-silta.
Fl-istess ħin, tista’ twieġeb xi mistoqsijiet li ħallejt barra.
[Tinstema’ t-tieni silta għat-tieni darba]
Issa għandek ftit minuti biex tkompli twieġeb xi mistoqsijiet li ħallejt barra.
Tajjeb. Issa se nerġa’ nsemmagħlek is-silta, għat-tielet u l-aħħar darba. Tista’
timla dak li ħallejt barra jew tbiddel xi ħaġa milli ktibt. Wara l-qari, se jkollok ftit
minuti oħra biex tiċċekkja kollox.
[Tinstema’ t-tieni silta għat-tielet darba]
Issa għandek ftit minuti biex tiċċekkja kollox.
[pawża ta’ ftit minuti]
Grazzi. L-eżami tas-smigħ spiċċa.
Saħħa tfal!
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