
L-ewwel Silta: 

Ix-xwejjaħ ta’ Sardinja 

Taħriġ 1: 

Immarka jekk hux Veru jew Falz skont dak li smajt fis-silta. (5marki) 

 

 

  Veru 
 

Falz 

1. Marco Dessì jgħix fi Sqallija. 
 

  

2. Huwa għandu 81 sena. 
 

  

3. Dessì jmur jagħlef l-annimali bil-karozza. 
 

  

4. Ix-xwejjaħ m’għandux qraba, ħadd ma jagħti kasu. 
 

  

5. Ix-xwejjaħ isegwi dak kollu li jiġri madwaru. 
 

  

 

Taħriġ 2: 

Imla l-vojt skont dak li smajt fis-silta. (5 marki) 

 

1. Marco Dessì, għalkemm huwa raġel __________, għadu jmur jagħlef l-
annimali tiegħu kuljum. 

 
2. Huwa għandu ħmara ġwejda jisimha __________. 

 
3. Minħabba l-virus huwa jilbes __________. 

 

4. Fuqu jżomm ___________ li juri li jista’ joħroġ mid-dar. 
 

5. Sirna nafu dwar ix-xwejjaħ minħabba l-___________ soċjali. 
 

 

 

 

 

 

 

 



It-tieni silta:   

Il-qniepen 

 

Taħriġ 1 

Agħżel it-tajba billi tagħmel sinjal  fil-kaxxa x-xierqa. (5 marki) 
 

1.  Fl-imgħoddi x-xjuħ tagħna kienu jżommu l-ħin 

a. max-xemx.  

b. mal-qamar.  

ċ. mal-istilel.  

 

2. Il-qniepen barra li juru l-ħin, kienu jservu bħala mezz ta’ twissija meta  

a. kien ikun ġej il-maltemp.  

b. kien ikun hemm xi nirien.  

ċ. kien jaħbat l-għadu fuq Malta.  

 

3. Fi żmien it-tieni Gwerra Dinjija, il-qniepen intużaw 

a. bħala sinjal li ġej jew li spiċċa l-attakk.  

b. bħala sinjal biex jinġabru n-nies fil-knisja.  

ċ biex jintbagħtu l-messaġġi lin-nies.  

 

4. Illum il-ġurnata, il-qniepen jindaqqu biex 

a. jgħinuna nikkomunikaw bejnietna.  

b. iħabbru ferħ u niket.  

ċ. jagħtuna l-ħin.  

 

 

5. Żmien importanti li fih jindaqqu ħafna l-qniepen huwa 

a. żmien ir-rebbiegħa.  

b. żmien il-ħarifa.  

ċ. żmien il-festi  

 

 



Taħriġ 2 

 

Qabbel Kolonna A ma’ B billi tniżżel in-numru fil-kolonna tan-nofs. 
 

(5 marki) 

 

 

 Kolonna A  Kolonna B 
 

1. Il-Paternoster, l-Angelus u l-Ave Marija   bħala arloġġ. 
 

2. Ix-xemx u l-qniepen servew lil 

missirijietna  

 minħabba li hawn ħafna mezzi 

ta’ komunikazzjoni. 
 

3. In-nafra  bħal fil-festi u fil-funerali. 
 

4. Illum m’għandniex bżonn il-qniepen 
biex nikkomunikaw bejnietna 

 huma ħinijiet li fihom jindaqqu 
l-qniepen. 

 

5. Illum il-qniepen jindaqqu biex iħabbru 

ferħ u niket 
 

 kienet tħabbar li waslu l-kursari. 

 

 


