
Il-Benċmark ta’ Tmiem l-Edukazzjoni Primarja – 2018 – It-Tieni Sessjoni    Il-Malti – Il-Fehim mis-Smigħ     Paġna 1 minn 5      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il-Benċmark ta’ Tmiem l-Edukazzjoni Primarja 
2018 

It-Tieni Sessjoni 
 
 
 
 

Il-Malti: Il-Fehim mis-Smigħ 
Il-Marki: 20 marka 
Il-Ħin: 30 minuta 
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L-Ewwel Silta                              Inħobbu l-Ambjent                            (10 marki) 
 

 

Taħriġ A                          (5 marki) 
 

Imla l-vojt b’kelma waħda addattata, skont dak li smajt fis-silta. 

L-ewwel waħda lesta bħala eżempju. 

                
Din is-silta hi dwar attività jisimha Inħobbu l-Ambjent. Fil-bidu tal-attività, 

nhar il-Ġimgħa 15 ta’ _______________, l-istudenti se jaraw 

_______________ ta’ tpinġija bl-isem ta’ Leħen in-Natura . Fil-bidu, it-tfal se 

jduru t-tpinġijiet bl-għajnuna ta’ _______________. Wara, il-parteċipanti se 

jinqasmu f’żewġ _______________ żgħar biex jieħdu sehem f’xogħol 

_______________ fuq l-ambjent. 

 

 
 

Taħriġ B                     (5 marki) 
 

Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel linja taħtha, skont dak li smajt       
fis-silta. L-ewwel waħda lesta bħala eżempju. 
 

1. L-attività Inħobbu l-Ambjent se ssir      

a)  fil-Kavallier ta’ San Ġwann. 

b)  fil-Kavallier ta’ San Ġakbu. 

ċ)  fil-Kavallier ta’ San Ġużepp. 
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2.  Fl-ewwel attività tal-gruppi, it-tfal   

a)  se jieħdu sehem f’diskussjoni u jaraw filmat. 

b)  se jisseparaw l-iskart u jisimgħu taħdita. 

ċ)  se jirriċiklaw l-affarijiet li jarmu. 

 

3.  Skont dak li smajt, ir-riċiklaġġ iħalli effett   

a)  f’pajjiżna biss. 

b)  fid-dar fejn noqogħdu biss. 

ċ)  f’Malta u l-bqija tad-dinja. 

 

4.  Fit-tieni attività, it-tfal se jsegwu intervisti ma’ studenti barranin 

a)  tal-istess età tagħhom. 

b)  ħafna ikbar minnhom. 

ċ)  tat-tieni sena tal-primarja. 

 

5.  Dan il-proġett se jgħin lit-tfal Maltin u Għawdxin   

a)  jaħdmu ma’ Pippa Pupilla. 

b)  iħarsu aktar l-ambjent. 

ċ)  jiddedikaw il-ħin għall-krafts. 

 

6.  It-tfal li se jattendu għal din l-attività  

a)  jridu jħallsu lill-iskola sat-8 ta’ Ġunju. 

b)  ma jridu jħallsu xejn. 

ċ)  jridu jimlew il-formola tal-applikazzjoni sat-8 ta’ Ġunju. 
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It-Tieni Silta                                 Qalb il-Pjazza                                (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. Din is-silta hi dwar Pjazza San Ġorġ.   

 VERU    FALZ    MA SSEMMIETX 

                   
2. Pjazza San Ġorġ hi pjazza magħrufa ħafna. 

 VERU    FALZ    MA SSEMMIETX 

 
3. Id-dehra ta’ Pjazza San Ġorġ ftit li xejn inbidlet mis-seklu 17.  

 VERU    FALZ    MA SSEMMIETX 

 
4.  Bejn wieħed u ieħor, mal-għaxart elef ruħ iżuru Pjazza San Ġorġ kuljum.   

 VERU    FALZ    MA SSEMMIETX 

 
5. L-ewwel funtana li kien hemm fi Pjazza San Ġorġ kien jisimha ‘Il-Funtana     

  tal-Akwedott’. 

 VERU    FALZ    MA SSEMMIETX 

 

6.  Pjazza San Ġorġ għandha għal qalbha l-Karnival. 

 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. L-istorja ta’ Pjazza San Ġorġ bdiet 

fi żmien  
a)  l-Ingliżi. 

 b)  il-Kavallieri. 
 ċ)  il-Gwerra. 

  

2. Ġlormu Cassar hu l-arkitett a)  ta’ Pjazza San Ġorġ. 
 b)  tal-ewwel funtana li kien hemm  

     fil-pjazza. 
 ċ)  tal-Palazz tal-Gran Mastru. 

 

3. Matul is-sena, fi Pjazza San Ġorġ 
naraw 

a)  festi brijużi biss. 
 b)  okkażjonijiet ta’ festa u oħrajn formali. 
 ċ)  proġettazzjonijiet diġitali biss. 

 

4. L-iktar ċerimonja li baqgħet f’moħħ 
P pjazza San Ġorġ kienet meta 

a)  l-Maltin ingħataw il-George Cross. 
 b)  l-Gran Mastru ħareġ mill-gallerija u  

      beda l-Karnival. 
 ċ)  l-ilma tar-Rabat wasal sal-Belt  

     Valletta. 
 

5. Fi żmien il-Gwerra, Pjazza San Ġorġ       
  

a)  iġġieldet flimkien mal-Maltin. 
 b)  sofriet ħafna ħsara. 
 ċ)  ma ġarrbitx ħsara. 

     
6. Fis-silta smajt dwar il-‘qlubija      

tal-Maltin’. Dan ifisser li l-Maltin 
a)  għandhom qalbhom tajba. 

 b)  ġenerużi ħafna. 
 ċ)  kuraġġużi. 

 

 

 

Tmiem il-karta 


