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Merħba.  

Matul is-sessjoni tas-smigħ ser tisma’ żewġ siltiet.  
Jekk trid, tista’ tibda taħdem l-eżerċizzji fil-karta li għandek quddiemek waqt li qed tisma’ l-qari 
tas-siltiet.  
Kull silta, flimkien mal-eżerċizzji, se tinqara darbtejn.  
Issa nitolbok tiftaħ il-karta li għandek quddiemek u ssib l-eżerċizzji tal-ewwel silta.  
 

Għandek ftit ħin biex tara u taqra Taħriġ A u Taħriġ B tal-ewwel silta. 
 

--------------- Waqfa ta’ 30 sekonda --------------- 
 

Issa se tinqara l-ewwel silta. Waqt il-qari tista’ tibda taħdem l-eżerċizzji.  
 

L-Ewwel Silta: Il-Balluta 
Qabel wasal il-bniedem, Malta aktarx kienet miksija f’ħafna nħawi bil-bosk tal-ballut. Meta ġew 
in-nies, qatgħu s-siġar kollha u llum kulma baqa’ mill-bosk oriġinali huma tliet irqajja’ żgħar 
fil-Wardija, fl-Imġiebaħ u f’Wied Ħażrun. Il-weraq tal-ballut, speċjalment weraq ġdid, ikun 
bit-truf isserrati u jixbah ħafna lill-weraq tal-holly, dik il-pjanta li ħafna nies iżejnu biha fil-Milied. 

Il-balluta hija siġra dejjem ħadrana. Il-qoxra tal-balluta hija ħarxa u ta’ lewn griż b’xi leħħiet 
kannella ċar. Fejn ikollha l-kenn u ħamrija fonda biżżejjed, il-balluta tista’ togħla sa 30 metru, u 
daqshekk ieħor kapaċi tifrex dlielha ’l bogħod miz-zokk ewlieni. Il-balluta hija tabilħaqq siġra 
maestuża għax tista’ tgħix iktar minn 1000 sena! X’aktarx l-ixjeħ siġra f’Malta hija siġra tal-ballut, 
li tgħodd mal-1000 sena u tinsab fil-Wardija. 

Il-frotta tal-balluta tissejjaħ ġandra. Balluta kbira tipproduċi u twaqqa’ eluf ta’ ġandar f’Diċembru. 
Il-ġandar faċli ħafna biex tnibbtu. Bosk imdaqqas tal-ballut jipprovdi kenn u ikel għal ħafna 
annimali. Il-ġandar jittiekel minn annimali ta’ kull daqs, minn ħanfus mikroskopiku sa ħanżir 
selvaġġ! Qalb il-weraq folt ibejtu diversi għasafar, fosthom ir-rożinjol u l-kuċċarda. Taħt is-siġar 
tal-ballut jikbru diversi speċi ta’ faqqiegħ, bħall-faqqiegħ vjola. 

Fl-artijiet tal-Mediterran, il-bosk tal-ballut huwa l-milja tal-ambjent naturali. Fi kliem ieħor, meta 
l-ħabitats jiżviluppaw b’mod naturali minn wieħed għal ieħor, fir-reġjun tagħna l-bosk tal-ballut 
huwa ġeneralment l-aħħar ħabitat li jiżviluppa. Dan il-proċess jieħu l-mijiet tas-snin għax il-ballut 
jikber bil-mod. F’Malta, xi partijiet ta’ Foresta 2000 maż-żmien għad jiżviluppaw f’bosk tal-ballut.  

Foresta 2000 hija riserva naturali prezzjuża ħafna għal pajjiżna. F’din il-medda ta’ art viċin 
l-Għadira, dejjem ikun hemm xi ħaġa interessanti x’tara. Nistgħu ngħidu li Foresta 2000 hija festa 
u ċelebrazzjoni ta’ flora u fawna. Huwa importanti li min iżur dan il-post, jieħu ħsiebu billi ma 
jħammiġx, ma jaqtax fjuri u jirrispetta dejjem il-kampanja Maltija.                                                  

                  Addattament mir-rivista Il-Ħuttafa – Diċembru  2018 
 
 

Tmiem l-ewwel silta 
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Issa se naqralek Taħriġ A.  

Taħriġ A. Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel sinjal (✓) fil-kaxxa t-tajba. 
L-ewwel waħda lesta bħala eżempju. 

Numru wieħed: 
Din is-silta hi fuq siġra. 

Din tiġi VERU. Għalhekk għamilt sinjal fil-kaxxa ħdejn VERU.  
Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista’ taħdimhom.    
 

Numru tnejn: 

F’Malta għandna bosk kbir tal-ballut.    

Veru jew Falz? 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 

Numru tlieta: 

Is-siġra tal-ballut tagħmel fjuri ħomor bħal tal-Milied. 

Veru jew Falz? 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 

Numru erbgħa: 

Is-siġra tal-ballut hi siġra pjuttost kbira.   

Veru jew Falz? 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 

Numru ħamsa: 

Qalb il-weraq tas-siġar tal-ballut, ibejtu żewġ speċi ta’ għasafar. 

Veru jew Falz? 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 

Numru sitta: 

Taħt is-siġar tal-ballut jikber biss il-faqqiegħ il-vjola. 

Veru jew Falz? 

--------------- Waqfa ta’ 15-il sekonda --------------- 

 

 

 



 

Paġna 4 minn 8    Il-Benċmark ta’ Tmiem l-Edukazzjoni Primarja – 2021 – It-Tieni Sessjoni    Il-Malti – Il-Fehim mis-Smigħ                  

Issa se naqralek Taħriġ B. 

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

Numru wieħed: 
Il-balluta hija 

a. dejjem sewdiena. 

b. dejjem ħadrana. 

ċ. dejjem kaħlana. 

It-tweġiba t-tajba hija (b) dejjem ħadrana. Għalhekk għamilt linja taħtha. 
 
Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista’ taħdimhom.  
 
Numru tnejn: 
Iz-zokk tal-balluta hu  

a. ħadrani b’daqqiet kannella. 

b. għoli u ħamrani. 

ċ. griż imħallat bil-kannella. 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 

Numru tlieta: 
Is-siġar tal-ballut jipproduċu ħafna aktar ġandar  

a. fix-xitwa. 

b. fir-rebbiegħa. 

ċ. fis-sajf. 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 

Numru erbgħa: 
Is-siġar tal-ballut 

a. iwaqqgħu ħafna ġandar u allura jikbru malajr. 

b. jieħdu mijiet ta’ snin biex jikbru għalkemm il-ġandar inibbet malajr. 

ċ. iħammġu l-ambjent għax iwaqqgħu eluf ta’ ġandar. 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
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Numru ħamsa: 
Fil-gżejjer Maltin 

a. jista’ jkollna bosk tal-ballut fil-futur. 

b. għandna bosk tal-ballut fil-Wardija. 

ċ. qtajna qalbna li jkollna bosk tal-ballut. 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 

Numru sitta: 

F’din is-silta, ma smajniex li 

a. fil-qedem, hu maħsub li Malta kienet miksija minn imsaġar kbar tal-ballut. 

b. t-tudun huwa fost l-għasafar li jbejjet fis-siġar tal-ballut. 

ċ. għadna nsibu rqajja’ tas-siġar tal-ballut. 

--------------- Waqfa ta’ 15-il sekonda --------------- 
 
Se terġa’ tisma’ s-silta u t-taħriġ għat-tieni u l-aħħar darba. Waqt li qed tisma’, tista’ tkompli 
taħdem u tispiċċa l-eżerċizzji. 

------------- Is-silta u t-taħriġ jerġgħu jinqraw, bl-istess waqfiet  ------------- 
 

Issa se tinqara t-tieni silta. Nitolbok issib l-eżerċizzji tat-tieni silta. 
 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 

Għandek ftit ħin biex tara u taqra Taħriġ A u Taħriġ B tat-tieni silta. 
 

--------------- Waqfa ta’ 50 sekonda --------------- 

Waqt il-qari tista’ tibda taħdem l-eżerċizzji.  
 
It-Tieni Silta: Leħħa ta’ Berqa 

Meta kont għadni tifel, ma kontx naħseb fuq ħafna affarijiet, ħlief fuq l-isport. Ikolli ngħid li 
n-namra għall-isport bdiet minn ġuf ommi. Jien jisimni Usain Bolt u magħruf bħala l-aktar raġel 
veloċi fid-dinja. 

Twelidt fil-21 ta’ Awwissu 1986. Meta kont għadni tifel żgħir, kont inħobb ħafna nilgħab il-cricket 
u l-futbol. Niftakar b’nostalġija f’dawk il-ġranet meta kont nilgħab il-cricket u l-futbol ma’ ħija 
Sadiki. Trabbejt il-Ġamajka mal-ġenituri tiegħi u żewġ ħuti oħra. Fi tfuliti tgħallimt il-valur 
tax-xogħol meta kont nara lill-ġenituri tiegħi jitħabtu mal-ħajja biex irabbu lili u lil ħuti.  
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Meta bdejt nattendi l-iskola sekondarja, il-kowċis tiegħi bdew jindunaw bil-kapaċità atletika tiegħi. 
Minn dak iż-żmien ’l hawn, qatt ma ħarist lura. Ħajti saret sensiela ta’ medalji. Suċċessi kelli ħafna, 
imma l-iktar għal qalbi huma r-riżultati li ksibt fl-Olimpjadi tal-2008 f’Beijing. F’din il-kompetizzjoni 
ksirt ir-rekord tiegħi stess meta ġrejt il-100 metru f’9.69 sekondi. Barra minn hekk, ksirt ukoll 
ir-rekord dinji tat-tellieqa tal-200 metru meta rnexxieli niġriha f’19.03 sekondi. Imbagħad 
fl-Olimpjadi tal-2012 f’Londra rnexxieli nżomm dawn iż-żewġ rekords. Għalija dawn kienu snin 
tad-deheb.  

Darba kelli diżappunt kbir. F’tellieqa tar-relay, jien u sħabi Ġamajkani ksirna r-rekord dinji f’36.84 
sekondi u rbaħna l-medalja tad-deheb. Madanakollu, wara li saru xi testijiet fuq it-tim tagħna, ġie 
magħruf li wieħed minn sħabi kien ħa xi sustanzi biex jiġri aktar u allura din il-medalja tteħditilna. 
X’ħasra kienet din! Qatt ma kont nobsor ħaġa bħal din, u minn din l-esperjenza tgħallimt li għandna 
dejjem naslu għas-suċċess bil-ħila tagħna, u tagħna biss! 

Naturalment, fil-ħajja mhux kollox ward u żahar. Minħabba li l-ispina ta’ dahri mhix dritta u nbati 
mill-iskoljożi, kelli diversi sfidi biex negħleb dan l-intopp. Qatt ma ħallejt dan l-ostaklu jwaqqafni u 
jaqtagħli qalbi. Aħna lkoll għandna l-isfidi tagħna u ħadd m’għandu jaqta’ qalbu milli jara li l-ħolm 
isir realtà. 

Irtirajt mill-karriera sportiva fl-2017 imma dan għalija ma kienx ifisser li ma nagħmel xejn aktar. 
Iddeċidejt li niddedika l-ħin tiegħi għal proġetti li bihom inkun nista’ ngħin lill-oħrajn. Il-proġett 
tal-Usain Bolt Foundation hu għal qalbi wisq! Il-missjoni tiegħi hi li ngħin tfal Ġamajkani jimxu ’l 
quddiem kulturalment b’mod edukattiv. Fost ħafna proġetti oħra, f’Jannar tal-2020, seba’ skejjel 
fil-Ġamajka ġew mgħammra bil-kompjuters u tagħmir teknoloġiku ieħor neċessarju biex it-tfal 
jitgħallmu dejjem aktar u aħjar.  

L-ikbar xewqa tiegħi hi li dejjem nibqa’ nkun ta’ ispirazzjoni għal ħaddieħor. Fil-ħajja, hu x’inhu 
l-ħolm tiegħek, taħsibx fil-punt tat-tluq tat-tellieqa, imma aħseb fil-punt tal-wasla! 

Tmiem it-tieni silta 
 
Issa se naqralek Taħriġ A.  
 
Taħriġ A. Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel linja taħtha, skont dak li smajt fis-silta.  
L-ewwel waħda hija eżempju. 
 
Numru wieħed: 

Din is-silta hi dwar  

a. l-Olimpjadi matul iż-żmien. 

b. l-atleta Usain Bolt. 

ċ. il-Ġamajka. 
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It-tweġiba t-tajba hija   b) l-atleta Usain Bolt. Għalhekk għamilt linja taħtha. 
 
Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista’ taħdimhom.  
 
Numru tnejn: 

Waħda mill-aktar memorji tat-tfulija għal qalb Bolt hi meta kien 

a. jara lill-ġenituri tiegħu jistinkaw. 

b. jilgħab ma’ ħuh Sadiki. 

ċ. jitħarreġ fil-ġiri fl-iskola primarja. 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 

Numru tlieta: 

Fl-Olimpjadi ta’ Beijing, Usain Bolt irnexxielu jiġri l-100 metru 

a. fi ftit inqas minn 10 sekondi. 

b. fi ftit aktar minn 19-il sekonda. 

ċ. f’69 sekonda biss. 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 

Numru erbgħa: 

Wieħed mill-intoppi li kellu jegħleb Bolt kien 

a. li jkompli jemmen fil-kapaċitajiet tiegħu minkejja l-kundizzjoni ta’ dahru. 

b. meta tteħditlu l-medalja tad-deheb tar-relay. 

ċ. meta talbuh jirtira. 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 

Numru ħamsa:  

L-iskop ewlieni tal-proġett Usain Bolt Foundation hu li jgħin tfal Ġamajkani biex 

a. isiru atleti tajbin u kapaċi bħal Bolt. 

b. ikollhom ħafna kompjuters fl-iskejjel. 

ċ. ikollhom opportunità ta’ futur aħjar permezz ta’ tagħlim xieraq. 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
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Numru sitta: 

Skont Bolt, meta noħolmu għandna 

a. nqisu sew l-isfidi li jistgħu jwaqqfuna. 

b. nemmnu li se naslu fejn nixtiequ. 

ċ. dejjem inżommu saqajna mal-art. 

--------------- Waqfa ta’ 15-il sekonda --------------- 

 
Issa li qrajtlek Taħriġ A, nistgħu ngħaddu għal Taħriġ B.  
 
Taħriġ B. Ħajjet Usain Bolt kienet mimlija episodji importanti.  Imla l-vojt fit-tabella bin-numri    
(2 – 6) biex turi kif l-esperjenzi seħħew wara xulxin. 
L-ewwel waħda lesta bħala eżempju. Għalhekk ktibt in-numru wieħed ħdejn l-ewwel episodju 
importanti: ‘Twieled fl-1986.’  
Issa ħa naqralek il-kumplament tas-sentenzi u tista’ timla n-numri fil-kaxxi. 
 

 Mar jikkompeti f’Londra. 
      Kien jilgħab il-cricket. 
     1 Twieled fl-1986. 

 Irtira mill-karriera sportiva. 
 Il-fondazzjoni tiegħu għenet seba’ skejjel fil-Ġamajka. 

 Kiser ir-rekord tiegħu stess. 

--------------- Waqfa ta’ 20 sekonda --------------- 

Se terġa’ tisma’ s-silta u t-taħriġ għat-tieni u l-aħħar darba. Waqt li qed tisma’, tista’ tkompli 
taħdem u tispiċċa l-eżerċizzji.  
 

--------------- Is-silta u t-taħriġ jerġgħu jinqraw, bl-istess waqfiet  --------------- 
 
Issa għandek ftit ħin biex tiċċekkja l-eżerċizzji kollha. 
 

--------------- Waqfa ta’ minuta --------------- 
 
Grazzi. L-eżami tas-smigħ spiċċa. Saħħa! 


