
Il-Verbi tat-Tielet u tas-Sitt Forma
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1. Liema huma l-verbi ewlenin?
2. Kif indunajt?
3. X’hemm speċjali fil-verb imnissel?

• fehem

• qagħad

• ragħad

• wegħed

• qarr

fiehem

qiegħed

riegħed

wiegħed

qarar
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Il-Verb tat-3et Forma

• Il-verb tat-3et Forma jitnissel mill-verb 

ewlieni billi jtawwal l-ewwel vokali.

• Il-vokali tal-bidu ssir ‘ie’ jew ‘a’ twila

• Eż : qagħad – qiegħed

fehem   - fiehem

qarr – qarar
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Importanti li tinnota ...

• Ħafna mill-verbi f’din il-forma għandhom għ jew h fin-nofs u 

għalhekk ma jiħdux it-2ni Forma.  

Eż :  ġegħel ġiegħel

qagħad qiegħed

fehem fiehem

• Mhux kull verb fit-tielet forma għandu l-forma ewlenija.

Eż: bierek – mamma mitlufa
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Azzjoni li timxi - tranżittiva

• L-azzjoni fil-verb tat-3et forma timxi mill-aġent 

(dak li jagħmel l-azzjoni) għall-pazjent (dak li 

jġarrab l-azzjoni).

• Il-verbi ewlenin li minnhom titnissel it-tielet forma 

jistgħu jkunu riflessivi, jiġifieri l-aġent jagħmel      

l-azzjoni fuqu nnifsu, imbagħad ibiddlu t-tifsira.
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Nieħdu xi eżempji ...

1. James qagħad bilqiegħda. (Verb ewlieni)

2. James fehem is-somma.

It-tifel qed jagħmel l-azzjoni fuqu nnifsu – riflessiv.

3. James qiegħed il-ktieb fuq l-ixkaffa. (Verb fit-3et Forma)

4. L-għalliem fiehem is-somma lil James.

L-aġent qed jagħmel azzjoni fuq il-ktieb/ fuq James.                              

L-azzjoni tgħaddi mill-aġent għall-pazjent – tranżittiv.

www.maltikurja.com



Mudell biex taħdem tajjeb – ‘bierek’

• Meta tiġi biex tikkonjuga verb fit-3et Forma li jkollu għ/ h fin-nofs, imxi fuq

il-mudell bierek.               

Eż:  jien (i)nbierek

(i)nqiegħed

jien berikt

qegħidt
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It-tnissil tas-6 Forma

• ragħad

• qagħad

• fehem

• qatel

1

• riegħed

• qiegħed

• fiehem

3
• triegħed

• tqiegħed

• tfiehem

• tqatel

6
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• Il-Verbi tas-sitt forma jitnisslu minn dawk tat-3 forma 

bl-għajnuna tal-preformattiva (t). 

Eż :  bierek tbierek

qiegħed tqiegħed

wiegħed twiegħed

qatel (ewl) tqatel

ħares (ewl) tħares
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L-assimilazzjoni tal-performattiva (t)

• Xi drabi nsibu verbi li ma jkunux jistgħu jpoġġu quddiemhom        

il-performattiva (t) u għalhekk din ikollha tinbidel.

• Il-preformattiva (t) tassimila ruħha (issir bħal ittra oħra) meta

taħbat quddiem verbi li jibdew b’ ċ, d, ġ, s, x, ż, z.    

Eż :  ddieħek, ġġieled, ssieħeb
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It-tifsira tal-verb tas-6 forma

• Passiva (l-aġent ma jidhirx, naraw biss ir-riżultat fuq il-pazjent)                                             

Eż: Il-ktieb tqiegħed fl-armarju. 

• Riflessiva (l-aġent jagħmel l-azzjoni fuqu nnifsu )                     

Eż: Il-vapur tbiegħed mill-port. 

• Reċiproka (jirritorna l-azzjoni)

Eż: L-għedewwa tqabdu.
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