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Taħriġ għall-Fehim mill-Qari - It-Tieni Parti 

It-Tlieta, 12 ta’ Lulju ta’ Edgar Formosa 

Silta mill-ktieb Sena mill-ħajja mistura ta’  

Daniel Tusa  

  Issa aqra s-silta sewwa u wara wieġeb il-mistoqsijiet dwarha. 

Missieri naħseb li se jerġa’ jagħtih lura l-kelb. Bħalissa jinsab magħluq fil-garaxx. Il-kelb mhux 

missieri. Il-karozza qiegħda barra. Mhux se jafdaha miegħu qal. Filgħodu meta missieri kien 

ħiereġ biex imur jixtri l-ħobż u l-ħalib sabu wara l-bieb, rieqed taħt il-porch. Ħa gost kif rah 

missieri, iżda mbagħad ma tantx ħa gost meta għarrfuh li kellu jħallas għal xi tużżana tiġieġ li 

ġew maqtula matul il-lejl ta’ bejn il-Ħadd u t-Tnejn fil-farm ta’ ftit ’il bogħod minna. Lanqas 5 

ħa gost meta s-sinjura Seychell ta’ ħdejna ġabitlu l-qattus tagħha mejjet u tafgħethulu fuq it-

tarġa, u bdiet tgħajru b’ħanġra daqsiex, “ja qattiel, qattiel. Ja qattiel.” U lanqas ħa gost meta 

s-Sindku tar-raħal sabu barra u qallu biex jara kif jagħmel biex irażżan u jikkalma ftit dik il-

bhima selvaġġa li għandu, li sabitu fit-triq u ġriet warajh tul ta’ blokk sħiħ. Lanqas ħaqq 

kemm daħku n-nies meta raw lis-Sindku jiġri, bil-kelb għatxan għal demmu jlebbet warajh. 10 

“Ma tafx int,” qallu, “Sindku u kollox u l-kelb jiġri warajja quddiem kulħadd! Waqqagħli d-

dekor. Mhux sew.” Mhux tort ta’ missieri madankollu jekk is-Sindku fetaq il-qalziet, qattgħu 

wkoll meta qabdu ma’ musmar li kien imdaħħal ġol-ħajt hekk kif dar il-kantuniera u, biex 

tgħaxxaqha, baqa’ dieħel dritt ġo Ġużi, l-agħmi tar-raħal, li kien għaddej għall-affari tiegħu 

dak il-ħin. In-nies qalu li l-bastun l-abjad tarlu minn idu miskin. U s-Sindku qabdu, u għal 15 

għajnu minn Ġużi l-agħmi, beda jżomm il-kelb ’il bogħod minnu bih, qisu xi muskettier bix-

xabla f’idu, xi D’Artagnan. Fuq din naħseb li issa s-Sindku mhux se jerġa’ jitla’ fl-elezzjoni tal-

kunsill. Deher jaħseb wisq għal rasu u mhux fil-kostitwenti tiegħu. Imnalla daħal il-pustier 

fin-nofs, ferraqhom u qabeż għas-Sindku. Issa forsi jieħu xi tip ta’ promozzjoni. Iva xorta 

miskin kielha l-pustier għax Max gidmu f’idu, u missieri issa jrid iħallas għall-ispejjeż tat-tabib 20 

u għall-injection tat-tetnu. U dik ma kinetx l-unika gidma ta! Gidem ukoll lill-Kappillan hu u 

għaddej jitlob fit-triq. Il-Kappillan, mhux il-kelb. Fil-fatt naħseb li l-kelb ateu. U lill-avukat 

żagħżugħ li għadu kemm laħaq ftit ilu u li joqgħod ftit ’il bogħod minna. Ħa ħa, ma tantx 

għenu t-talb lill-Kappillan biex jeħles mill-għawġ! 
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 D. Wieġeb fi kliemek dawn il-mistoqsijiet. 

1. Għaliex il-missier ħalla l-karozza barra? 

 

2. Għaliex is-Sindku lmenta dwar il-kelb? 

 

3. Kif ħassu s-Sindku meta l-kelb ġera warajh? 

 

4. Għaliex skont l-awtur, wara l-mod kif aġixxa s-Sindku meta safa attakkat minn Max, 

hemm probabbiltà kbira li ma jerġax jiġi elett kunsillier fl-elezzjoni li jmiss? 

 

5. Agħti żewġ eżempji fejn l-awtur jipprova jġib tbissima fuq fommna. 

 

6. X’inhu t-ton ta’ din is-silta? X’wasslek għal din ir-risposta?  

 

7. Fil-fehma tiegħek liema kienet l-agħar ħsara Ii kkawża Max u għaliex tqisha bħala l-

agħar? 

 

8. Fil-fehma tiegħek min hu ħati ta’ dawn l-inċidenti kollha u kif setgħu jiġu evitati? 

 

E. Vokabolarju u Metalingwa 

1. Agħti t-tifsira ta’ dawn l-epressjonijiet idjomatiċi: 

a) b’ħanġra daqsiex (7) - __________________________________________________ 

b) waqqagħli d-dekor (12) - ________________________________________________ 

ċ) jaħseb għal rasu (18) - __________________________________________________ 
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2. Sib kelma oħra li tfisser l-istess bħal:  

a) għarrfuh (4) - _______________________________ 

b) għatxan (10) - _______________________________ 

ċ) għal għajnu (15) - _____________________________  

d) kielha  (20) - _________________________________ 

e) għawġ (24) - _________________________________ 

3. Iva xorta miskin kielha l-pustier għax Max gidmu f’idu … 

Għal xiex qed jirreferi l-pronom mehmuż ha?  

 

4. Mhux tort ta’ missieri madankollu jekk is-Sindku fetaq il-qalziet, qattgħu wkoll meta 

qabdu ma’ musmar li kien imdaħħal ġol-ħajt hekk kif dar il-kantuniera … 

a) Ta’ liema forma huwa l-verb qattgħu?  

 

b) X’inhu l-għerq ta’ dan il-verb? 

 

ċ) Nissel verb tas-7 forma b’dan l-għerq. 

 

d) Nissel nom mimmat mill-verb qabdu: 

 

e) Nissel partiċipju passiv maskil mill-verb qabdu:  

 

f) Musmar huwa nom mimmat. Nissel verb minnu: 

 

  

L-awtur tal-ktieb Sena mill-
ħajja mistura ta' Daniel Tusa - 
Edgar Formosa 
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ġ) Mil-liema verb huwa mnissel il-partiċipju passiv imdaħħal?  

 

5. Aqleb din is-sentenza fl-imperfett. 

Lanqas ħaqq kemm daħku n-nies meta raw lis-Sindku jiġri … 

 

6. Aqleb din is-sentenza fil-plural. 

Il-karozza qiegħda barra. 

 

7. Aqleb din is-sentenza fin-negattiv.  

Missieri issa jrid iħallas għall-ispejjeż tat-tabib … 

 

  

F. Kitba Qasira 

F’madwar 80 kelma ikteb dwar waħda minn dawn: 

 a) Immaġina li int s-surġent tal-għassa u ntlabt tinvestiga l-inċidenti kkawżati mill-kelb 

li tħalla jiġri barra billejl u l-ħsarat li kkawża. Ikteb rapport biex ikun deċiż għandhomx 

jittieħdu passi kontra sid il-kelb.  

 b) Ikteb ittra lill-editur dwar il-bżonn li l-annimali ma jitħallewx marbutin weħidhom 

jew maqfulin fi kmamar żgħar.   

Aqra l-artiklu bit-titlu “Inaċċettabbli li toħroġ lill-kelb mingħajr ċinga” 

https://www.tvm.com.mt/mt/news/inaccettabbli-li-tohrog-lill-kelb-minghajr-cinga/) 

Agħti xi pariri kif inċidenti bħal dawn jistgħu jiġu evitati.   

 

  

https://www.tvm.com.mt/mt/news/inaccettabbli-li-tohrog-lill-kelb-minghajr-cinga/
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Ġ. Kitba Kreattiva 

F’madwar 350 kelma ikteb dwar titlu minn dawn: 

a) Iż-zoos għandhom ikunu aboliti għaliex fihom insibu maqfula annimali eżotiċi għall-

pjaċir egoist tal-bniedem. Iddiskuti billi tgħid taqbilx u għaliex.  

b) L-annimali domestiċi għandhom ikunu meqjusa bħala membri tal-familja u mhux 

bħala proprjetà. X’taħseb u x’inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan?    

ċ) Ikteb artiklu edukattiv għar-rivista tal-kunsill lokali dwar il-ħtieġa li s-sidien tal-klieb 

ikunu responsabbli u ma jħallux lill-klieb tagħhom jiġru barra weħidhom. Agħti titlu lill-

kitba tiegħek.  

d) Ikteb dwar ir-relazzjoni li għandek mal-pet tiegħek u x’tifsira għandha din ir-

relazzjoni f’ħajtek.  

e) Min ma jħobbx u ma jirrispettax lill-annimali anqas jirrispetta lil dawk ta’ madwaru. 

Iddiskuti minn esperjenzi personali jew aħbarijiet li smajt.   

f) Kont taf li ħafna annimali jgħixu magħluqin f’kundizzjonijiet ħżiena sakemm jinqatlu 

għall-ġilda tagħhom fosthom biex ikunu prodotti ħwejjeġ u aċċessorji?  Għid xi tħoss 

quddiem din ir-realtà u x’jista’ jsir biex din il-moħqrija tispiċċa darba għal dejjem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kull sena eluf ta' foki ta' 
madwar tliet xhur 
jinqatlu b'daqqiet ta' 
lembubi għall-pil 
tagħhom. 

Kull sena madwar 10 
miljun kelb u 4 miljun 
qattus jinqatlu fiċ-Ċina 
għall-pil u l-laħam 
tagħhom. 

 

Kull sena eluf ta’ baleni, kemm 

adulti kif ukoll frieħ, jinqatlu għal-

laħam u l-blabber. Dan il-materjal 

jinbidel f’żejt użat fil-produzzjoni 

tas-sapun u biex l-irtokk jiġi jleqq.    


