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Imla l-vojt bil-kliem t’hawn taħt:  
 
nobbiltà – jhewden – umanità – qawwi – Fawst – ambizzjoni – dgħufijiet 
– iħobb – irħis – jitgħallem – poter – liberali – bdiewa – tagħlim – xitan – 
ferħan – jħenn – krudili – għajnuna – għajxien – straordinarja – egoiżmu 
– dinjità – ħsibijiet. 
 
 
1. L-ewwel ħaġa li għamel Mark-Antonin wara mewt missieru kienet li avviċina lil xi 

____________ u staqsiehom ridux jixtru bl-__________ l-art li kien ilhom jaħdmu 

snin iħaddmu għall-familja tiegħu.  

 
2. L-azzjoni tiegħu kellha żewġ intenzjonijiet. L-ewwel intenzjoni kienet li hu ried 

jagħtihom id-___________ li jixtru l-art u b’hekk tkun tagħhom. Dan kien ifisser li 

huma kienu jiddependu fuqhom infushom għall-___________ tagħhom u mhux 

iżjed mill-ħniena tan-___________ ta’ familtu. It-tieni intenzjoni kienet li hu ried li 

l-familja tiegħu timxi maż-żmien u tkun ___________ bħall-bqija tal-Ewropa. 

 
3. Billejl beda jaħseb u ___________. Jistaqsi lilu nnifsu jekk kull azzjoni li jieħu l-

bniedem issirx xi ftit b’____________ għax ikun qed jaħseb xi ftit fih innifsu jew 

inkella l-azzjoni ssirx b’intenzjoni tajba biex tingħata ____________ lil ħaddieħor.  

 
4. Hu jaħseb li l-Istorja tal-___________ dejjem uriet li l-bniedem dejjem kellu għatx 

għall-__________ u l-għarfien. Aktar ma ____________ aktar iħossu fil-poter.  

 
5. Jiddubita jekk il-bniedem jużax it-____________ biex fl-aħħar mill-aħħar isir aktar 

_________ u setgħani. 

 
6. Isemmi personaġġ f’leġġenda klassika Ġermaniża, _________, li biegħ ruħu lix-

____________ għall- għarfien u l-pjaċir. Jaħseb jekk il-bniedem hux bħalu, jara kif 

jagħmel biex iżid is-setgħa fuq ħaddieħor. 
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7. Mark-Antonin jiddubita jekk l-___________ ewlenija tal-bniedem hijiex is-setgħa 

u mhux l-għerf u l-pjaċir tat-tagħlim fih innifsu. 

 
8. Hu jistaqsi jekk l-intelliġenza għenitx lill-bniedem biex ikun ___________ u 

kuntent f’ħajtu jew inkella anqas kattiv u ____________ fuq il-bnedmin u l-ħlejjaq 

l-oħra. 

 
9. Mark-Antonin iħoss il-bżonn li jneħħi dawn il-_____________u jipprova 

jikkonvinċi lilu nnifsu li l-bniedem minkejja d-____________ tiegħu xorta huwa 

kreatura _________________. 

 
10. Jiddeċiedi li ladarba hu bniedem ukoll l-aħjar li jittollera u ___________ lill-

bniedem. Fuq kollox jgħid li hu jrid ___________. 

 

 
 
 


