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Merħba! Matul dan it-taħriġ se tisma’ żewġ siltiet.  
 
Wara kull waħda se nistaqsik biex twieġeb xi mistoqsijiet u tikteb it-tweġibiet fil-
karta 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’ biss parti minn storja maħluqa. 
Għalissa isma’ biss, u tarax il-mistoqsijiet. 
 

Hekk kif Roderick ħa f’idejh it-tuffieħa tad-deheb reġa’ nstema’ l-ħoss qawwi tal-
gong jidwi mal-kastell kollu. Id-daħq u l-għajjat waqaf u waqgħet ħemda kbira. Is-
Sultan qam bilwieqfa, fetaħ dirgħajh beraħ u baqa’ jħares fil-vojt donnu qed 
jissemma’ xi ħoss ħafif.  
Ftit waqtiet wara, is-skiet inkiser bit-tokki ħfief ta’ xi arloġġ kbir li kien jinstema’ 
jdoqq ġo kampnar qrib.  
“Nofsinhar!” qal is-Sultan b’leħen għoli. “Niddikjara l-Karnival mitmum. Nerġgħu 
lkoll għall-ħajja normali.” 
Ma’ dan il-kliem is-Sultan neħħa l-kuruna minn rasu, neża’ l-parrokka b’nokkli twal 
bojod li kien liebes, u qala’ bil-mod id-daqna bajda minn ma’ wiċċu! Kollox kien 
falz. Kollox irtokk! 
In-nies l-oħra fis-sala bdew ukoll jinżgħu l-kostumi u jneħħu l-irtokk, waqt li oħrajn 
ġabu s-slielem u bdew iżarmaw is-sala. Roderick baqa’ bħal miblugħ, donnu ma 
jridx jemmen lil għajnejh. 

 
[Silta minn L-Avventuri ta’ Roderick Gridoro ta’ Carmel G. Cauchi.] 

 
[pawża ta’ 3 sekondi] 
 
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’ fis-
silta.  
 
Ejja naraw l-eżempju. 
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It-tifel tal-istorja kien jismu Roderick. 
 
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  
F’nofsinhar is-Sultan qal li se jibda l-Karnival. 
Vera, mhux vera, jew ma ssemmietx ?  
[pawża ta’ 3 sekondi] 
 
Numru tnejn 
Il-parrokka li kien liebes is-Sultan kienet safra. 
Vera, mhux vera, jew ma ssemmietx ?  
[pawża ta’ 3 sekondi] 
 
Numru tlieta  
Id-daqna tas-Sultan kienet kollha nokkli bojod. 
Vera, mhux vera, jew ma ssemmietx ?  
[pawża ta’ 3 sekondi] 
 
Numru erbgħa  
In-nies li kien hemm fis-sala neħħew il-kostumi. 
Vera, mhux vera, jew ma ssemmietx ?  
[pawża ta’ 3 sekondi] 
 
Numru ħamsa  
Roderick stagħġeb b’dak li ra. 
Vera, mhux vera, jew ma ssemmietx ?  
[pawża ta’ 3 sekondi] 
 
Issa li qrajna Taħriġ A, nistgħu ngħaddu għal Taħriġ B. 
 
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. 
 
Roderick ħa f’idejh  
a) tuffieħa tad-deheb. 
b) tuffieħa tal-ġebel. 
ċ) tuffieħa tal-plastik. 
 
Issa, inti smajt li din kienet intervista fi programm. Mela t-tajba hija a.  
 
Ejja naraw is-sentenzi l-oħrajn ukoll. Jekk trid, tista’ tipprova twieġeb xi waħda 
minnhom, imma se nagħtik ċans wara wkoll.  
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Numru wieħed 
Il-ħoss tal-gong instema’ jidwi 
a) mad-dar kollha. 
b) mal-kamra kollha. 
ċ) mal-kastell kollu. 
[pawża ta’ 3 sekondi] 
 
Numru tnejn 
It-tokki li nstemgħu ftit wara kienu ġejjin minn arloġġ kbir li kien 
a) ġol-kastell. 
b) ġo kampnar fil-qrib. 
ċ) ġo ġnien. 
[pawża ta’ 3 sekondi] 
 
Numru tlieta 
L-irtokk jfisser 
a) żebgħa li tagħmel ma’ wiċċek. 
b) tokki tal-arloġġ. 
ċ) ilbies tal-karnival. 
[pawża ta’ 3 sekondi] 
 
Numru erbgħa 
Ħemda kbira tfisser 
a) skiet perfett. 
b) ħafna ħidma. 
ċ) ħafna hena. 
[pawża ta’ 3 sekondi] 
 
Numru ħamsa 
Il-kelma l-oħrajn fis-sentenza l-oħrajn ġabu s-slielem u bdew iżarmaw is-sala 
tirreferi 
a) għan-nies li kien hemm fis-sala. 
b) għall-kostumi tal-karnival. 
ċ) għas-Sultan u għal Roderick. 
[pawża ta’ 3 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’ 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 il-
mistoqsijiet. 
 

Miriam Merħba! Nilqagħkom għal programm ieħor fis-sensiela Missirijietna. 
Illum għandi pjaċir inlaqqagħkom ma’ Grezzju Tonna. Grezzju huwa 
Żabbari, u llum għandu tnejn u tmenin sena, Alla jbierku. Niżżik ħajr 
Grezzju talli ġejt hawnhekk illum.  

Grezzju Grazzi lilek tal-istedina.  

Miriam Grezzju, jien bdejt billi għedt illi inti għandek tnejn u tmenin sena. 
Meta kont tfajjel inti x’kont tħobb tagħmel? 

Grezzju Ħeqq! Ilu ħafna żmien dan tafx! Dari mhux bħal-lum. Aħna l-ġugarelli 
tagħna konna nagħmluhom b’idejna u mhux nixtruhom.  

Miriam Biex kontu tilagħbu allura? 

Grezzju Iva ... Konna nagħmlu xi ballun tal-lasktu, konna ngħidulu. U daqqa 
konna nagħmlu xi tajra tal-karti u l-qasab. U la qed insemmi l-qasab, 
tgħidx kemm konna nħobbu nistadu. Konna ninżlu bil-mixi sax-Xgħajra, 
naqtgħu xi qasba li nsibu mat-triq, u narmaw nistadu forsi naqbdu xi 
sawrella. Imma dak iż-żmien konna naqbdu ħafna ħut, mhux bħal-lum! 

Miriam Kif tiftakru Ħaż-Żabbar fi tfulitek? 

Grezzju Kien kollu raba’, u kien hawn ftit djar fit-triq tal-knisja. Il-bqija ħafna 
rziezet imxerrdin. Imma llum! Illum kull fejn tħares tara xi dar! Niftakar 
is-siġar tat-tut u tan-naspli. Tgħidx kemm konna naqtgħu mit-triq.   

Miriam Dak iż-żmien kif kontu tmorru minn post għal ieħor? 

Grezzju Kullimkien bil-mixi. Rari kont tara xi karozza. Jekk tkun trid tmur xi 
mkien ’il bogħod, konna mmorru bil-ħmara. Imma ħa ngħidlek, kważi 
dejjem ir-raħal konna nibqgħu. 

Miriam Għażiż Grezzju, ħadna pjaċir nitkellmu miegħek imma b’xorti ħażina 
sarilna l-ħin għall-aħbarijiet tat-tmienja. Jien nirringrazzjak talli ġejt, u 
nirringrazzja lilkom għeżież semmiegħa u nagħmel appuntament 
magħkom għal għada fl-istess ħin għal programm ieħor Missirijietna. 
Saħħa.  

[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. 
 

Il-programm fis-sensiela jismu 
a) Missierna. 
b) Ġrajjietna. 
ċ) Missirijietna. 
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Issa, inti smajt lil Bernard Zammit qiegħed jaqra aħbar straordinarja. Mela t-tajba 
hija a.  
 
Ejja naraw is-sentenzi l-oħrajn ukoll. Jekk trid, tista’ tipprova xi waħda minnhom,  
imma se nagħtik ċans wara wkoll.  
 
Numru wieħed 
Grezzju Tonna huwa 
a) mix-Xgħajra. 
b) minn Ħaż-Żabbar. 
ċ) miż-Żejtun. 
[pawża ta’ 3 sekondi] 
 
Numru tnejn 
Grezzju għandu 
a) 28 sena. 
b) 82 sena. 
ċ) 92 sena. 
[pawża ta’ 3 sekondi] 
 
Numru tlieta 
Meta kien tfajjel Grezzju kien jilgħab b’ballun 
a) tal-ġilda. 
b) tal-karti. 
ċ) tal-lasktu. 
[pawża ta’ 3 sekondi] 
 
Numru erbgħa 
Grezzju jiftakar is-siġar 
a) tal-ħut u tan-naspli. 
b) tat-tut u tan-naspli. 
ċ) tad-dud u tan-naspli. 
[pawża ta’ 3 sekondi] 
 
Numru ħamsa 
Dari jiġfieri 
a) ilu ħafna. 
b) d-dar tiegħi. 
ċ) ftit taż-żmien ilu. 
[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. It-
tweġiba 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 
Kif kien jagħmel Grezzju Tonna biex ikollu l-ġugarelli? 
[irrepeti l-mistoqsija] 
[pawża ta’ 10 sekondi] 
 
It-tieni mistoqsija 
Ta’ xiex kienet tkun it-tajra? 
[irrepeti l-mistoqsija] 
[pawża ta’ 10 sekondi] 
 
It-tielet mistoqsija 
Għaliex kellu jispiċċa l-programm? 
[irrepeti l-mistoqsija] 
[pawża ta’ 10 sekondi] 
 
Ir-raba’ mistoqsija 
Taħseb li Grezzju Tonna jippreferi ż-żmien ta’ tfulitu? Għaliex?  
[irrepeti l-mistoqsija] 
[pawża ta’ 10 sekondi] 
 
Il-ħames mistoqsija 
Ikteb mistoqsija li tixtieq tistaqsi lil Grezzju Tonna. 
[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!  
 
 
 


