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Il-Karta tal-Istudenti

Il-Qari

2

It-Taħdit – Attività 1

2
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1

IT-TOTAL

5
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IL-KARTA TAL-ISTUDENTI
IL-QARI
L-Ewwel Attività

(2 marki)

Aqra din is-silta u wieġeb il-mistoqsijiet ta’ wara.

(2 minuti)

Fil-bidu ta’ sena ġdida
Bħalma nagħmlu fil-bidu tas-sena kalendarja, f’Jannar, hekk ukoll
nagħmlu issa, li wara l-btajjel tas-sajf reġgħu nfetħu għalina l-bibien
tal-iskola. Qabel ma daħal is-sajf min jaf kemm stennejna bil-ħerqa
biex ifittxu jaslu l-vaganzi! Min jaf kemm għoddejna l-ġimgħat u
mbagħad il-jiem! Kollox jgħaddi, u hekk ukoll għaddew il-jiem ħielsa
tas-sajf, u hawn aħna mill-ġdid, fil-klassi tal-iskola tagħna.
Inħobbu kemm inħobbu l-btajjel sajfija, ilkoll nammettu li lill-iskola
nħobbuha wkoll, u forsi wisq aktar milli nħobbu l-btajjel. Fl-iskola
ltqajna mal-għalliema, nies li studjaw fit-tul biex imbagħad ħadu
l-ħatra ta’ għalliema. Huma persuni li jafu s-suġġett tagħhom għaliex
studjawh bir-reqqa għal snin sħaħ, u wkoll għaliex huma jgħaddu
ħajjithom jistudjaw kuljum aktar minħabba li jafu li hekk titlob
il-professjoni tagħhom. Fl-iskola ltqajna wkoll ma’ bosta studenti
oħrajn u sirna ħbieb tagħhom. Xi wħud minn dawn il-ħbieb kibru
magħna u telgħu magħna fi klassi ġdida minn sena għal oħra. Fuq
kollox fl-iskola kbirna fl-edukazzjoni tal-moħħ u tal-qalb tagħna.
Mela nħobbu l-vaganzi tas-sajf, għaliex matulhom nistrieħu ftit
mill-ħidma ta’ matul is-sena. Iżda nammettu li lill-iskola nħobbuha
ftit aktar, ħafna aktar. Hi d-dar tagħna lkoll, għalliema u studenti,
ilkoll ħbieb li nixtiequ l-ġid lil xulxin, ilkoll ħerqanin li naqsmu
t-teżor tal-għerf bejnietna.
(Silta addattata minn Fil-bidu ta’ sena ġdida, Sagħtar Nru. 336, p. 3)
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IL-KARTA TAL-ISTUDENTI
IT-TAĦDIT
It-Tieni Attività

(2 marki)

A. Deskrizzjoni ta’ stampa.
(2 minuti)
Ħares lejn is-sitt stampi pprovduti. Agħżel tnejn minnhom u tkellem dwarhom.
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It-Tielet Attività

(marka)

B. It-Taħdita
(minuta)
L-istudenti huma mistiedna sabiex jitkellmu għal minuta dwar il-ktieb li qraw
bil-Malti u li għamlu preżentazzjoni dwaru fil-klassi.
TMIEM IL-KARTA
Il-Malti Bħala Lingwa Barranija | Il-Qari u t-Taħdit | Il-Karta tal-Istudenti |
L-Ewwel Sena tas-Sekondarja | L 4-5-6 | Frar 2015 | Paġna 3 minn 3

