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Il-Benċmark ta’ Tmiem l-Edukazzjoni Primarja 
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Il-Malti:    Il-Fehim mis-Smigħ 

                      Il-Marki:   20 marka 

                      Il-Ħin:       30 minuta 
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L-Ewwel Silta              L-Aħbarijiet u r-Rapport tat-Temp             (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. ‘Niċċelebraw Logħob in-Nanniet    ’ ser tittella’ fil-masġar ta’ Ħal Ġiżimina. 
 

2. It-tfal ser ikunu jistgħu jieħdu sehem f’logħob tradizzjonali bħal 
_________________. 

 

3. Ġanni Ciantar, _________________ kbir tat-tajr tal-karti bil-qasab, ser 
ikun preżenti għal din l-attività. 

 

4. Għadd ta’ nanniet ser jirrakkontaw l-_________________ tagħhom 
marbutin ma’ logħob tradizzjonali. 

 

5. Il-Kap tal-Għaqda jittama li din l-attività tnissel fil-familji mħabba 
għall-passatempi  _________________. 

 

6. Il-logħob tradizzjonali _________________ aktar lejn l-ambjent naturali. 
 
 

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. Fid-9 ta’ Ottubru l-umdità kienet  jkun ħafif għal moderat. 

2. Ir-riħ kien qed jonfoħ  jkun xita bir-ragħad. 

3. It-Tlieta t-temp ser ikun xemxi 1 87 fil-mija. 

4. Il-baħar mistenni  t-temp mistenni jiksaħ. 

5. Il-Ġimgħa u s-Sibt it-temp mistenni  mill-Punent Majjistru. 

6. Għall-aħħar tal-ġimgħa   u r-raġġi tal-UV ser ikunu 5. 
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It-Tieni Silta                               Xeni Mlewna                                  (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 hija eżempju. 
 

 

1. Melissa u John marru jimxu fil-kampanja.   

VERU    FALZ    MA SSEMMIETX 

                   
2. Melissa ssib l-ispirazzjoni biex tpinġi meta tkun fil-beraħ qalb in-natura.    

VERU    FALZ    MA SSEMMIETX 

 
3. John hu bniedem paċenzjuż ħafna.  

VERU    FALZ    MA SSEMMIETX 

 
4. Melissa qed tattendi kors tal-arti.   

VERU    FALZ    MA SSEMMIETX 

 
5.  F’ħin minnhom, Melissa lemħet girna mitluqa. 

VERU    FALZ    MA SSEMMIETX 

 

6.  Waqt li kienu mexjin fil-kampanja, John u Melissa ma rawx il-ħin għaddej. 

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. Fir-rebbiegħa, il-kampanja  
Maltija 

a)  tmut u tikrieh. 
 b)  tmur lura. 
 ċ)  timtela bil-ħajja. 
 
2. Fi tfulitha, Melissa kienet  

tħobb tmur 
a)  fil-widien tal-Mellieħa. 

 b)  fil-bajjiet tax-Xemxija u l-Mellieħa. 
 ċ)  fil-kampanja tal-Mellieħa u Selmun. 
 
3. Melissa a)  minn dejjem kienet miġbuda lejn l-arti. 
 b)  bdiet tpinġi reċentament. 
 ċ)  tħajret tpinġi biex ikollha passatemp.  
     
4. Darba fost l-oħrajn, Melissa  

marret tpinġi x-xemx 
a)  fiż-żerniq. 

 b)  f’nofsinhar. 
 ċ)  fi nżulha. 
 
5. Bħala fotografu, John a)  jagħti kas kull dettall. 
 b)  ma jiffokax fuq l-oġġett imma jagħżel      

     angolatura tajba. 
 ċ)  sar espert tal-irwejjaħ tas-sagħtar.  
     
6. Meta ngħidu ‘ix-xogħol 

salmura tal-ġisem     ’ infissru li: 
a)  maż-żmien ix-xogħol jifnina. 

 b)  meta naħdmu nibqgħu b’saħħitna. 
 ċ)  biex naħdmu ħafna rridu nieklu 

     s-salamun. 
 

 

Tmiem il-karta 


