
Attiv u Passiv
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▪ Il-Partiċipju huwa mnissel mill-verb.  Inqisuh biċċa mill-verb. 

▪ Dan jista’ jkun attiv (hekk imsejjaħ preżent) 

▪ Jista’ jkun ukoll passiv (hekk imsejjaħ passat).

▪ Il-Partiċipju jfakkarna fil-kelma “parteċipazzjoni”. Jieħu sehem; 

jipparteċipa f’sentenza bħala biċċa mill-verb. 
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Il-Partiċipju

Imnissel mill-verb

Iġib ruħu ta’ 

verb

Iġib ruħu ta’ 
aġġettiv

Iġib ruħu ta’              
nom

Il-mexxej tal-grupp ingħażel minn fost il-membri.
L-arloġġ wieqaf.Tony rieqed fuq is-sufan.
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Il-partiċipju attiv fih erba’ (4) forom.

▪ I Forma:  L-ewwel vokali tal-mamma mtawla f’ie jew a.  Kie/aK v K

Eż: nieżel, tiela’

▪ II Forma:  Tibdel l-aħħar vokali tal-mamma f’ie jew a twila.  Dan jissejjaħ
sostantiv.  L-aċċent jaqa’ fuq l-aħħar vokali.  K v KK ie/aK

Eż:  kittieb,  ġellied
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▪ III Forma:  Il-verbi moħfija jifformaw il-partiċipju attiv billi jżidu jj jew ww f’nofs

il-mamma.  Kv jj/ww v K  

Eż: sajjem, bejjiegħ

▪ IV Forma:  Il-verbi neqsin tat-tieni forma jifformaw il-partiċipju attiv billi jżidu j

f’tarf il-mamma.  K v KK v j

Eż: bekkej, għannej
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▪ Il-partiċipju jista’ jfisser il-preżent attwali u għalhekk ikun qed juri azzjoni li qiegħda ssir

fil-waqt tad-diskors.

Eż: Ġorġ nieżel it-taraġ.

▪ Il-partiċipju attiv jinħadem biss għall-maskil u femminil singular u għall-plural, mhux

fil-persuni kollha bħal fil-verb.

Eż: nieżel (maskil); nieżla (femminil); niżlin (plural).
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Il-Partiċipju Attiv bħala preżent attwali

niżel nieżel nieżla neżlin

raqad

tela’

mexa

ħareġ
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Il-Partiċipju Attiv u n-Nom tal-Aġent

kiteb

kittieb

Imnissel mill-verb
Ħija kittieb.

(aġġettiv)

Partiċipju attiv

Nom tal-aġent 

Sostantiv

Il-kittieb Malti sar famuż.

(nom)
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Il-Partiċipju Attiv u n-Nom tal-Aġent

▪ Il-Partiċipju attiv huwa wkoll nom ħerieġ minn verb li juri ħaddiem partikolari. Dan huwa n-nom 

tal-aġent (sostantiv). In-nom li jirreferi għall-ħaddiem jitnissel mill-azzjoni nnifisha u fih iġorr

karatteristiċi ta’ nom u ta’ aġġettiv.

kaħħal kaħħal kaħħala

semma’
kiteb
miet
beka
ġera
wera
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Il-Partiċipju Attiv bħala Aġġettiv

▪ Il-Partiċipju attiv jista’ jaħdem anke bħala aġġettiv fis-sentenza u 

b’hekk dejjem isegwi lin-nom.

Eż. Il-misħun fietel. 

Xitwa kiesħa.

Telgħa wieqfa.
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Il-Partiċipju Attiv fi kliem ta’ nisel Rumanz jew Ingliż

Dawn ikollhom suffissi partikolari li jingħaqdu maz-zokk morfemiku.

Eżempji:

negozjANT; kummidjANT; politikANT

inġinIER; landIER; bankIER

kummentATUR; organizzATUR; kurATUR

skultUR; editUR; spekulatUR

ġunalISTA; ekonomISTA; speċjalISTA

reportER; maniġER; sprejER

www.maltikurja.com



Osserva l-Partiċipju Passiv użat f’din is-silta

Mifluġa, magħluba, mitruħa, imsawta rajtha f’xatt il-baħar tħares fil-

bogħod b’ħarsa mdejqa, mikduda, mixruba, miġnuna.  Stagħġibt naraha

hekk magħfusa mill-uġigħ, hekk mitluqa fuq il-blat imxarrab mill-mewġ

mimli ragħwa ta’ baħar mgħaddab.  Staqsejtha kollni mxennaq:  

“Għaliex hekk imdejqa u mweġġgħa?  Int x’int?  Min int?”  Weġbitni

b’għajnejha mdemmgħa : “Jien il-Ħajja!”

(Kitba ta’ Ġużè Chetchuti)
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▪ Il-kelma fil-Partiċipju Passiv turi li s-suġġett qed tirċievi l-azzjoni u mhux tagħmilha hi. Is-suġġett huwa         

l-pazjent għax dejjem ibati l-konsegwenza.

Eż: Il-ġurdien maqtul instab barra l-bieb. 

▪ Il-partiċipju passiv jifforma b’modi differenti skont in-nisel tal-kelma. 

▪ Verbi ta’ nisel Semitiku jnisslu partiċipju passiv li jibda dejjem bl-ittra ‘m’. 

▪ Verbi ta’ nisel barrani, meta jitqiegħdu fil-partiċipju passiv jispiċċaw bis-suffissi –at, -ut, -it. 

Eż. L-akwedott mibni mill-Gran Mastru Wignacourt. (Semitiku)

It-tifel mitluf reġa’ lura d-dar. (Semitiku)

Il-gowl skorjat fl-aħħar sekonda tal-logħba ta r-rebħa lit-tim tal-Italja. (Ingliż)

Wara t-telfa li ġarrab ħassu fallut. (Rumanz)
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kiser miksur miksura miskurin

rebaħ

seraq

għamel

bagħat
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Il-Partiċipju Passiv fi kliem ta’ nisel Rumanz jew Ingliż

▪ Il-partiċipju ta’ verbi ta’ nisel barrani jissawwar biż-żieda ta’ “at”, 

“ut”, “it”.

Eż. ffawljat (iffawlja) edukat (eduka)

kkonfondut (ikkonfonda) ddispjaċut (dispjaċir)

pprojbit (pprojbixxa) skolpit (skolpa)
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Bil-Partiċipju nuru...

▪ Il-qagħda jew l-istat tan-nom

eż. Tony rieqed fuq is-sufan.

Il-kotba mitluqa mal-art.

L-arloġġ wieqaf.

▪ Kwalita ̀ li jista’ jġorr in-nom

eż. Is-Sur Caruana maħbub ħafna mill-istudenti.

Ċetta tgħidx kemm hi minfuħa għax binha laħaq tabib.

Fredu magħruf għall-għerf tiegħu.
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Bil-Partiċipju nuru...

▪ Nom tal-aġent- dak li jagħmel l-azzjoni (magħruf ukoll bħala nom 

partiċipjali u sostantiv).

eż. Radju ‘Għajn Qamar’ għandu l-akbar numru ta’ semmiegħa.

It-toroq tal-belt kapitali mimlija tallaba.
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