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Il-Benċmark ta’ Tmiem l-Edukazzjoni Primarja 

2019 

It-Tieni Sessjoni 

Il-Malti: Il-Fehim mis-Smigħ 

Il-Marki: 20 marka 

Il-Ħin: 30 minuta 



Paġna 2 minn 5     Il-Benċmark ta’ Tmiem l-Edukazzjoni Primarja – 2019 – It-Tieni Sessjoni    Il-Malti – Il-Fehim mis-Smigħ 

L-Ewwel Silta        Mawra fuq il-Vapur t’Għawdex (10 marki) 
 

Taħriġ A (5 marki) 
 

Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel linja taħtha, skont dak li smajt  

fis-silta. L-ewwel waħda lesta bħala eżempju. 

  

1. Fil-vaganzi tas-sajf, Martina u Jacob iħobbu jmorru 

a) Kemmuna. 

b) Għawdex. 

ċ) Sqallija. 
 

2. Il-messaġġ dwar is-sigurtà jgħin lill-passiġġieri biex 

a) isibu post komdu. 

b) iħossuhom preparati għal dak li jista’ jinqala’. 

ċ) jgħaddu ftit ħin sa ma jitlaq il-vapur. 
 

3. Jekk tindaqq il-qanpiena tal-alarm, il-passiġġieri għandhom imorru fil-post 
indikat billi 

a) jsegwu l-istruzzjonijiet tal-kaptan. 

b) jfittxu s-sinjali mwaħħlin fuq il-vapur. 

ċ) jwaqqfu u jistaqsu xi membru tal-ekwipaġġ. 
 

4. F’każ ta’ emerġenza, il-membri tal-ekwipaġġ 

a) huma preparati sew biex jaġixxu. 

b) jistgħu jużaw il-lift. 

ċ) ikunu lebsin ġakketta ħadra tixgħel. 
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5. L-evakwazzjoni ssir billi l-passiġġieri 

a) jinżlu minn żurżieqa u jitilgħu fuq dgħajsa li tinġibed b’ċattra tas-salvataġġ. 

b) jitilgħu fuq iċ-ċattra tas-salvataġġ u mbagħad ineħħu ż-żarbun. 

ċ) jneħħu ż-żarbun u jinżlu minn żurżieqa għal fuq iċ-ċattra tas-salvataġġ. 
 

6. Iċ-ċattra tas-salvataġġ 

a) iddeffes kemm tista’ nies. 

b) iġġorr l-ewwel lin-nisa u lit-tfal. 

ċ) ma titlaqx qabel timtela nies b’kemm suppost. 

   
 

Taħriġ B (5 marki) 
 

Imla l-vojt fit-tabella biex turi kif għandek tilbes il-ġakketta tas-salvataġġ. 
Wara kompli imla n-numri biex turi l-ordni tal-istruzzjonijiet. 
L-ewwel waħda lesta bħala eżempju. 
 

a) Il-ġakketta tas-salvataġġ tingħatalek mill-membri tal-ekwipaġġ. 1 

b) Ilbisha minn rasek.  

ċ) Aqflu billi tissikka _______________ minn quddiem. 4 

d) Għaddi ċ-ċinturin tagħha minn wara dahrek.  

e) Ara li għandha magħha bozza u suffara.  

f) Użahom biss f’każ li jkollok bżonn tiġbed l-_________________. 6 
 

 

  



Paġna 4 minn 5     Il-Benċmark ta’ Tmiem l-Edukazzjoni Primarja – 2019 – It-Tieni Sessjoni    Il-Malti – Il-Fehim mis-Smigħ 

It-Tieni Silta                            L-Ewwel Għajnuna                            (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. John Aquilina hu membru tas-Soċjetà Maltija tas-Salib l-Aħmar. 

 VERU    FALZ    MA SSEMMIETX 
 

2. Is-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar twieldet meta raġel Żvediż ġietu ħniena  
mill-midruba waqt il-gwerer. 

 VERU    FALZ    MA SSEMMIETX 
 

3. Illum hawn aktar minn 180 pajjiż li huma membri tar-Red Cross u dawn 
iħaddmu 80 miljun voluntier. 

 VERU    FALZ    MA SSEMMIETX 
 

4. L-iskop ewlieni tas-Soċjetà Maltija tas-Salib l-Aħmar hu li tħarreġ nies biex 
isiru tobba. 

 VERU    FALZ    MA SSEMMIETX 

 

5. Il-membri ta’ din is-soċjetà jaħdmu bla ħlas. 

 VERU    FALZ    MA SSEMMIETX 
 

6. F’każ ta’ xi diżastru kbir fil-pajjiż, il-membri tar-Red Cross jistgħu jkunu 
determinanti biex tingħata għajnuna immedjata. 

 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-oriġini tas-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar tmur lura għall- a) 1959. 
 b) 1860. 
 ċ) 1859. 

2. Min jitħarreġ fil-First Aid jitgħallem     
a) kif jinfaxxa biss. 
b) x’għandu jagħmel f’każ ta’ emerġenza. 
ċ) jistenna bis-sabar l-għajnuna tal-professjonisti. 

 

3. F’każ ta’ emerġenza, wieħed m’għandux     
a) iżomm kalm. 
b) jinfixel minħabba l-paniku. 
ċ) jaħseb sew x’għandu jagħmel. 

 

4. Meta wieħed iċempel in-numru tal-emerġenza 112 għandu   
a) jkun ċar fi kliemu. 
b) jaqta’ l-linja qabel il-waqt. 
ċ) jaħtaf il-kliem biex ma jaħlix ħin. 

 

5. Fis-silta jingħad ‘L-għajnuna f’waqtha tiswa mitqlu deheb’.  
     L-espressjoni ‘tiswa mitqlu deheb’ tfisser li    

a) min jgħin jitħallas bid-deheb. 
b) l-għajnuna għandha siwi imprezzabbli. 
ċ) l-għajnuna hi tqila daqs it-toqol tad-deheb. 

 

6. Permezz tal-esperjenza ta’ John, nindunaw li min jgħin lil ħaddieħor iħossu 
a) għajjien mejjet. 
b) hieni u sodisfatt. 
ċ) minfuħ bih innifsu. 

Tmiem il-karta 


