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Il-Benċmark ta’ Tmiem l-Edukazzjoni Primarja 
2017 

It-Tieni Sessjoni 
 
 
 
 

Il-Malti: Il-Fehim mis-Smigħ 
Il-Marki: 20 marka 
Il-Ħin: 30 minuta 

 



Paġna 2 minn 4     Il-Benċmark ta’ Tmiem l-Edukazzjoni Primarja – 2017 – It-Tieni Sessjoni    Il-Malti – Il-Fehim mis-Smigħ 

L-Ewwel Silta                   L-Aħbarijiet u r-Riżultati Sportivi                (10 marki) 
 

Taħriġ A                     (5 marki) 
Imla l-vojt bil-kelma t-tajba, skont dak li smajt fis-silta. 
L-ewwel waħda lesta bħala eżempju. 
                
1. ‘Nibqgħu b’Saħħitna           ’ ser tittella’ nhar il-Ħadd li ġej f’Ħal Faqqiegħ. 
 

2. Matul din il-ġurnata ser ikun hemm _______________ minn għadd ta’ 
professjonisti. 

 

3. Ser ikun hemm ukoll kompetizzjonijiet tal-arti kif ukoll _______________ 
dwar kif għandna nibżgħu għal saħħitna. 

 

4. Minn fuq il-palk prinċipali ser _______________ sessjonijiet tal-eżerċizzju 
fiżiku. 

 

5. L-attività ser tibqa’ għaddejja l-_______________ kollha. 
 

6. Għal min irid, ser ikun hemm trasport _______________ kull nofs siegħa. 
 

Taħriġ B                       (5 marki) 
Qabbel Kolonna A ma’ Kolonna B billi tikteb in-numru fil-kaxxa t-tajba.    
L-ewwel waħda lesta bħala eżempju. 
 

 Kolonna A  Kolonna B 

1. It-tim tan-nisa ta’ Ħal Vjoletta rebħu  lil Tulipani United. 

2. Bejn l-ewwel u t-tieni post hemm  skurjat Alexia Dimech. 

3. Il-Vjoletti għelbu 5-1 1. l-kampjonat tal-Ewwel Diviżjoni. 

4. Sa tmiem l-ewwel taqsima  l-aħħar erba’ kampjonati. 

5. Għat-Tulipani   l-iskor kien 3-0.   

6. Il-Papoċċi Stars rebħu   differenza ta’ 12-il punt. 
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It-Tieni Silta                     Laqgħa Ħelwa Bejn il-Ħbieb                     (10 marki) 
 
Taħriġ A                              (5 marki) 

Immarka t-tweġiba billi tagħmel sinjal () fil-kaxxa t-tajba, skont dak li smajt 
fis-silta.  
L-ewwel waħda lesta bħala eżempju. 
 

1.  Roberta u Amanda huma ħbieb kbar.   

 VERU    FALZ    MA SSEMMIETX 

                   
2.  Roberta żżur lil Amanda ta’ spiss.    

 VERU    FALZ    MA SSEMMIETX 

 
3.  Roberta għandha ħafna ħin liberu.   

 VERU    FALZ    MA SSEMMIETX 

 
4.  Amanda ddispjaċieha li ma marritx il-kors tal-kompjuter mal-ħabiba tagħha.   

 VERU    FALZ    MA SSEMMIETX 

 
5.   Amanda għandha tlett itfal. 

 VERU    FALZ    MA SSEMMIETX 

 

6.  Skont Roberta, waqt il-lezzjonijiet bilkemm jużaw il-kompjuter. 

 VERU    FALZ    MA SSEMMIETX 
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Taħriġ B                  (5 marki) 
Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel linja taħtha, skont dak li smajt fis-silta.  
L-ewwel waħda hija eżempju. 
 

1. Roberta marret kors biex 
titgħallem 

a)  il-ħjata. 
 b)  it-tisjir. 
 ċ)  il-kompjuter. 

 
2. Amanda tibża’ li   a)  l-kompjuter isir vizzju. 
 b)  ma titgħallimx il-kompjuter. 
 ċ)  tiddiżappunta lil uliedha. 

 
3. Roberta xtrat laptop  a)  griż u ħafif. 
 b)  ħafif u sabiħ. 
 ċ)  sabiħ u żgħir.  

     
4. Meta Roberta tordna x-xirja  

online, iwassluhielha d-dar 
a)  dakinhar billejl. 

 b)  dik il-ġimgħa stess. 
 ċ)  jum wara li tordnaha. 

 
5. 

 

Amanda marret tinkiteb għall-kors  
tal-kompjuter  

a)  dakinhar stess. 
 b)  l-għada.  
 ċ)  ġimgħa wara.  

     
6. 

 

Meta ngħidu ‘il-ftira sħuna tajba     ’ 
nfissru li: 

a)  dak li ma jsirx illum, isir għada. 
 b)  dak li rridu nagħmlu, nagħmluh issa. 
 ċ)  il-ftajjar għandna nikluhom sħan. 

 

 

 

 

 

Tmiem il-karta 


