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Aqra sew din is-silta. 

Mark tela’ fuq biex ikompli jistudja ftit ieħor u baqa’ hemm sakemm ommu sejħitlu għall-kafè 

u l-kolazzjon tas-soltu. Niżel sparat isfel jaqbeż it-taraġ qisu kangarù mġewwaħ. Dakinhar 

kellu xi ftit ansjetà għax kellu l-ewwel eżami l-Università. Il-kors kien qiegħed jieħdu b’serjetà 

kbira. Sema’ l-mowbajl idoqq imma ma weġbux. Bejnu u bejn ruħu ħaseb li aħjar ikompli 

jistudja ftit ieħor. Imma milli jidher, min ċempel ma kienx jaqta’ qalbu malajr għax wara ftit 

reġa’ daqq il-mowbajl. Din id-darba rrispondieh. Kien missieru li ċempillu biex ifakkru jieħu 

miegħu l-karta tal-identità għax mingħajrha ma jkunx jista’ jidħol għall-eżami. 

Ikteb il-kliem li jispiċċa bl-appostrofu (’) fl-ewwel kolonna u l-kliem li jispiċċa        

bl-aċċent (`) fit-tieni kolonna. 

Kliem li jispiċċa bl-appostrofu Kliem li jispiċċa bl-aċċent 

tela’ kafè 

baqa’ kangarù 

sema’ ansjetà 

jaqta’ università 

reġa’ serjetà 

jista’ identità 

 

 

 

 

 

 

L-Isem: _______________________________________ Il-Klassi: ______ 
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Il-Kisbiet 

Naf li l-appostrofu jintuża fl-aħħar ta' xi verbi minflok l-għ li ma tinkitibx     
fl-aħħar. 
Naf liema kliem barrani jieħu l-aċċent fuq l-aħħar ittra tal-kelma u kif dan 
jinkiteb differenti mill-appostrofu. 
 

 

 

Meta inkunu qegħdin niktbu bil-Malti, tajjeb li niddistingwu bejn l- ____appostrofu_____(’) 

u l- aċċent (`) f’tarf il-kelma. 

L-appostrofu jinkiteb għat-tond u jintuża fl-aħħar ta’ xi verbi u kliem ieħor minflok l-ittra  

għ li ma tinkitibx f’tarf il-kelma. Xi eżempji huma: waqa’, laqqa’, titla’, jisma’, disa’. 

L-aċċent jinkiteb bħala linja dritta fi tmiem kliem mhux Semitiku ta’ aktar minn sillaba 

waħda u jfisser enfasi fuq l-aħħar vokali. Xi eżempji huma: soċjetà, suflè, Indrì, però. 
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Taħriġ A: Poġġi vokali bl-appostrofu jew bl-aċċent kif meħtieġ f’tarf il-kliem. 

 

1. is-soċjetà 

Maltija       

2. ħadem           

għal-libertà 

3. faqqa’ 

subgħajk! 

4. puntwalità 

assoluta 

5. se nibqa’      

d-dar 

6. illum se 

jiltaqa’     

l-kumitat 

7. xrobt  

tazza   

kafè 

8. mort għand  

iz-zija  

Marì 

9. tkellem 

b’serjetà 

kbira    

10. qagħad 

jissemma’ 

wara l-bieb 

11. missieri     

jġemma’   

l-bolol         

12. il-bennej beda 

jwaqqa’      

l-ħajt 

13. rajna   

tribù 

Afrikana 

14. għandu 

kapaċità 

kbira 

15. l-ors    

bela’     

ħuta 

 

 

Taħriġ B: Poġġi appostrofu jew aċċent fejn meħtieġ. 

 

1. Il-papà tiegħi lbieraħ iltaqa’ mal-Papa Franġisku. 

2. L-attività bdiet b’logħba futbol li spiċċat fi dro ta’ 2-2. 

3. Il-ħabib tiegħi mar vaganza l-Perù. 

4. Kien bil-bijambò għax waqa’, weġġa’ siequ u ma setax jilgħab. 

5. Is-Sur Gafà laqqa’ lil Fra Peppi u lil Patri Gużè fl-uffiċċju tiegħu. 

6. Erba’ snin oħra z-ziju Pawlu jilħaq l-età tal-pensjoni u jirtira mix-xogħol. 

7. It-tifel baqa’ jibki u jixher u ommu, biex forsi jgħaddilu, xtratlu fit ġuġù. 

8. Din hi kariga ta’ responsabbiltà kbira. 

9. Ġesù għex madwar elfejn sena ilu. 

10. Iz-ziju Pawlu joqgħod Tal-Virtù, ir-Rabat waqt li n-nannu Ġużi joqgħod Tal-Pietà. 

11. Għamilli xogħol ta’ kwalità u żammli biss disa’ ewro. 

12. Wasalna mingħajr ebda diffikultà. 
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Taħriġ Ċ: Ikteb dawn is-sentenzi taħt l-istampa t-tajba u żid il-kelma meħtieġa. 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Tant hu beżżiegħ li jibża’ minn dellu. 
 

         Mill-fiera xtrajt arloġġ tal-kukù. 

   

Alla ta lil Mosè t-twavel bil-kmandamenti. 
 

Il-ġimgħa l-oħra bdejt nieħu lezzjonijiet 

tal-karatè. 

   

Ilbieraħ qrajt l-istorja ta’ Bajda Silġ u    
s-seba’ nani. 

 
L-iglù hija dar tas-silġ li fiha jgħixu        

l-Eskimiżi. 

   

Fil-Milied ħija ż-żgħir qala’ ħafna rigali 

sbieħ. 

 
It-tifel tefa’ l-ballun fl-għoli. 

Il-ġimgħa l-oħra bdejt nieħu lezzjonijiet tal-_. 

Alla ta lil _ t-twavel bil-kmandamenti. 

L-_ hija dar tas-silġ li fiha jgħixu l-Eskimiżi. 

Tant hu beżżiegħ li _ minn dellu. 

Fil-Milied ħija ż-żgħir _ ħafna rigali sbieħ. 

Mill-fiera xtrajt arloġġ tal-_. 

It-tifel _ l-ballun fl-għoli. 

Ilbieraħ qrajt l-istorja ta’ Bajda Silġ u s-_ nani. 


