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Mistoqsija 1:  

 

Djalogu fuq it-telefown bejnek u bejn iz-zija Olga.  

Ilbieraħ ħriġt ma’ tal-klassi. Malli wasalt id-dar ċemplitlek 

iz-zija Olga u rrakkontajtilha fejn mortu u x’għamiltu. 

Ikteb id-djalogu li kien hemm bejnietkom dwar din il-

ħarġa.  



Risposta N. 1.1 
Jien: Ħelow! 

Iz-zija Olga: Ħelow Marija! Kif int? Jien iz-zija Olga. 

Jien: Mhux ħażin. Ilbieraħ mort ħarġa ma’ sħabi tal-klassi.   

Iz-zija Olga: Fejn mortu sabiħ? 

Jien: Morna l-Ipoġew ta’  Ħal Saflieni. Tgħidx kemm ħadt gost.  

Iz-zija Olga: X’għamiltu l-Ipoġew? 

Jien: L-ewwel rajna filmat dwar kif instab l-Ipoġew u dritt wara ġie gwida li 

dawwarna dawra ma’ dan it-tempju mħaffer taħt l-art. Hu qalilna li l-ħajja 

tan-nies li bnew dan it-tempju ma kinitx ward u zahar.  

Iz-zija Olga: X’rajt ġo dan it-tempju? 

Jien:  Tgħidx kemm kien hemm għodod tal-ġebel li kienu jużaw in-nies tal-

preistorja. Kien hemm ukoll il-kmamar tat-talb u tas-sagrifiċċju.   

Iz-zija Olga: Milli qiegħda tgħidli sabiħ u interessanti dan l-Ipoġew. Qiegħda nitħajjar 

nieħu lil Mark u lil Katya hemmhekk.  

Jien:   Ċerta li tieħdu pjaċir! Il-ħin ma tarahx għaddej.  

Iz-zija Olga: Ara wasal iz-ziju Kevin. Ser ikolli nħallik mela. Saħħa Marija! 

Jien:  Saħħa zija! Narak il-Ħadd li ġej għand in-nanna Rose. 

Iz-zija Olga: Narak! 



Risposta N. 1.2 
Iz-zija Olga: Kif mort il-ħarġa tal-bieraħ?  Nispera li ħadt gost. 

Jien: Iva, ħadna gost ħafna.  Għall-ħabta tas-sebgħa u nofs iltqajna fuq il-bankina 

tal-iskola.  

Iz-zija Olga: Għadni niftakar ċar daqs il-kristall meta kont daqsek sikwit konna mmorru xi 

ħarġa.  Niftakar konna noqogħdu nistennew il-kowċ fuq il-bankina wkoll.  

Jien: Memorji sbieħ naħseb qed inġiblek zija! 

Ħalli nkomplilek zi.  Wara ftit ħin ġiet il-kowċ u tlaqna għall-Imġarr fejn 

hemmhekk qbadna l-vapur tat-tmienja u kwart.   

Iz-zija Olga: X’qgħadtu tagħmlu waqt li kontu fuq il-vapur? 

Jien: Ħafna mit-tfal ġabu magħhom il-kamera tar-ritratti, għalhekk qagħdu jiġbdu r-

ritratti.  Malli wasalna qbadna kowċ ieħor u ħadna lejn it-Tempji ta’  Ħaġar 

Qim. 

Iz-zija Olga: Kien hemm xi gwida jistenniekom? 

Jien:  Iva, il-gwida daħħalna ġol-mużew ta’ dawn it-tempji u spjegalna kif bnewhom. 

It-taħdita tiegħu kienet interessanti ħafna.    

Iz-zija Olga: Sibtu xi ftit ħin biex tieklu? 



Risposta N. 1.2 
Jien: Iva, dik ma kinitx problema għaliex kien hemm ħafna spazju.  Wara tlaqna bil-

kowċ lejn l-Imdina u kien hemm gwida li dawwarna mal-belt.  

Iz-zija Olga: Issa qed niftakar,  jien l-aħħar li mort hemm kien meta kien hemm il-famuża 

parata.  Kien hemm grupp ta’ mużiċisti jdoqqu fit-toroq ewlenin tal-Imdina li 

kienu mimlija barranin kurjużi.    

Jien:  Wara morna nistrieħu ftit fil-park ta’  Ta’  Qali fejn stajna nilagħbu wkoll.  Xħin 

sar il-ħin irkibna fil-kowċ u tlaqna lejn iċ-Ċirkewwa fejn il-vapur ħadna lura lejn 

Għawdex.  Xħin wasalna l-iskola sibna l-ġenituri jistennewna peress li kien sar 

il-ħin biex immorru lejn id-dar.  

Iz-zija Olga: X’tgħallimt minn din il-ħarġa?  

Jien:  Tgħallimt kemm missirijietna kienu jibnu bini sabiħ u kemm kienu jħaddmu 

moħħhom.  

Iz-zija Olga: Prosit tassew! 

Jien:  Naħseb aħjar inħallik forsi mmur nibda l-preżentazzjoni li rrid inħejji dwar din 

il-ħarġa.  

Iz-zija Olga: Tajjeb, moħħok hemm. Ħadt ġost inkellmek neputija.  

Jien: Anke jien. Narak 



 
 

Mistoqsija  2:  

 

Djalogu bejnek u bejn karattru li kellmek mill-
kompjuter.  

Dakinhar filgħaxija, waqt li kont rieqed/rieqda, 
il-kompjuter ta’ kamartek xegħel waħdu.  Fuq l-
iskrin deher karattru u beda jsejjaħlek!  Ikteb 
id-djalogu li kien hemm bejnietkom.  

 



Risposta n. 2.1 

Robot: Qum Matteo, qum mir-raqda li rieqed ħa titkellem miegħi.  

Jien: Min int?  U għaliex qajjimtni f’nofs ta’ lejl biex nitkellem 

miegħek?  

Robot: Jien robot, wieħed mill-karattri li lbieraħ inti qgħadt tilgħab 

il-logħba tiegħi fuq il-kompjuter.  

Jien:  Jien għadni ma nafx għaliex inti qed titkellem miegħi. 

Robot: Jien qed nitkellem miegħek biex ngħidlek li jekk trid, tkun 

tista’ tieħu sehem fil-logħba tiegħi bħala karattru għal nofs 

siegħa, imma d-deċiżjoni hija tiegħek.  

Jien:  Togħġobni l-idea imma jien kif nista’ nidħol ġol-kompjuter 

biex niġi ħdejk? 

Robot:  Sempliċi kulma trid tagħmel hu li tmiss il-wiċċ tal-

kompjuter għal ħames darbiet u wara tgħid, “Irrid nidħol 

ġol-kompjuter.” 



Jien: Ħa nipprova! 

Robot: Irnexxielek, issa ejja mmorru nilagħbu ħalli nsiru nafu lil xulxin f’din in-

nofs siegħa u nurik il-ħbieb tiegħi.  

Jien:  Min jaf kemm hu sabiħ dan il-post u kemm hi avvanzata t-teknoloġija 

tagħkom! 

Robot: Aħna l-aħjar post għax għandna kollox perfett.  

Jien:  Naħseb li daqt isir il-ħin biex nilħaq.  

Robot: Issa sar il-ħin, ċaw! 

Jien:  Ċaw robot!... Ara erġajt lura lejn kamarti.  

Risposta n. 2.1 



Barbie: 
Jien:  
Barbie: 
Jien: 

Emily, Emily, Emily qum.  Irrid inkellmek!  
Min hawn? 
Ħares lejn il-kompjuter u tkun taf.  
Int... Int... Int... Ba... Barbie? 
Iva, iva tagħmilx ħafna storbju għax tqajjem lill-ġenituri  tiegħek. 
Kif qiegħda tkellimni? 

Qiegħda nkellmek għax xbajt inħares ġewwa l-kompjuter u xtaqt li niġi naqra ħdejk għall-
kumpanija.  

Barbie:  
Jien:  

Barbie: 

Jien:  Eh... grazzi.  

Barbie: Għandek ħin? 

Jien: Iva, bħalissa s-siegħa ta’ filgħodu.  

Barbie:  Grazzi.  Int qiegħda tisma’ passi ġejjin ’l hawn? 
Jien:  Iva dawk il-ġenituri.  Se nitfi l-kompjuter, imbagħad nerġa’ nixegħlu. 

Barbie:  Owkej.  

Jien: Barbie, Barbie! 

Barbie:  Telqu? 

Emily:  Iva.  Għandek xi storja tad-daħk? 

Barbie:  Iva.  Darba ġiet tifla tilgħab. Daħlet biex tilgħab miegħi u kienet għadha żgħira.  Għamlet sfilata 
tal-moda u taf kemm ġabet marki? Marka minn għaxra! 

Emily:  Ajma kemm iddaħħaqni int.  Aħjar nieqfu issa għax jien għada għall-iskola. Ċaw.  

Barbie:  Saħħa u l-lejl it-tajjeb.  

Risposta n. 2.2 


