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L-Ewwel Silta                 Iċ-Ċipress          (10 marki) 
 

 

Il-Benċmark ta’ Tmiem l-Edukazzjoni Primarja 
2021 

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

 VERU    FALZ     

                   

2. Is-siġra taċ-ċipress tiddistingwi ruħha minn siġar oħrajn.  

 VERU    FALZ     

 

3. Vincent van Gogh ftit li xejn kien ipinġi ċ-ċipressa fil-pitturi tiegħu.  

 VERU    FALZ     

 

4. Il-prinjoli jkunu bħal pniezel żgħar li minn ħodor isiru kannella. 

 VERU    FALZ     

 

5. Hemm iktar minn razza waħda taċ-ċipress. 

 VERU    FALZ     

 

6. Is-siġra taċ-ċipress hi assoċjata max-xjuħija minħabba l-flieli u t-tikmix. 

 VERU    FALZ     

  

✓ 
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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 lesta bħala eżempju.  
 

1.  Is-siġra taċ-ċipress tagħmel ħafna  
a) fjuri.  
b) prinjoli.  
ċ) blalen.  
  
2.  In-nies jorbtu ċ-ċipress mal-  

a) mewt.  
b) pittura.  
ċ) pjanti selvaġġi.  
 
3.  Iċ-ċipressa nsibuha fiċ-ċimiterji minħabba  
a)  li għandha weraq skur u hi xi ftit żmattata.  
b)  id-dehra tagħha u għax tgħix ħafna.  
ċ)  li fuqha jikber leħjet ix-xiħ u tkun waslet fl-aħħar ta’ ħajjitha.  
 
4.  F’Malta nsibu  
a)  diversi satelliti li jsebbħu l-ambjent.  
b)  li ż-żoni bis-siġar huma skarsi.  
ċ)  aktar imsaġar milli karozzi.  
 
5.  Is-siġar huma importanti għall-għasafar għax għalihom huma post ta’  
a)  tisbiħ u tindif.  
b)  mistrieħ u kenn.  
ċ)  gost u arja nadifa.  
 
6.  Meta jingħad li s-siġar huma l-pulmun tad-dinja, nifhmu li permezz 

tagħhom l-arja  
a)  teħżien.  
b)  titqal.  
ċ)  titjieb.     
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It-Tieni Silta                          Ħolma Bla Fruntieri                            (10 marki) 
 

Taħriġ A (5 marki) 
Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel linja taħtha, skont dak li smajt 
fis-silta.  L-ewwel waħda hija eżempju. 
 
1. Din is-silta hi dwar  
a)  l-astronawti kollha. 
b)  Sally Ride. 
ċ)  il-familja ta’ Sally Ride. 
 
2.  Il-ġenituri ta’ Sally Ride ħeġġewha sa minn tfulitha biex 
a)  tkun l-ewwel mara Amerikana li tivvjaġġa fl-ispazju. 
b)  tmur l-università biex tistudja l-Fiżika. 
ċ)  tkun dejjem determinata u twettaq ħolmitha. 
 
3.  Sally Ride bdiet titħarreġ biex issir astronawta 
a)  meta kellha għaxar snin. 
b)  meta nkitbet fl-Università ta’ Stanford. 
ċ)  ftit wara li ntgħażlu l-25 persuna fl-1977. 
 
4.  It-taħriġ tal-astronawti ma jinkludix eżamijiet  
a)  dwar il-kitba ta’ kotba xjentifiċi għat-tfal. 
b)  fuq it-tħaddim ta’ apparat teknoloġiku. 
ċ)  ta’ ħila u saħħa fiżika. 
 
5.  L-ewwel vjaġġ ta’ Sally Ride fl-ispazju dam 
a)  174 siegħa. 
b)  jum wieħed storiku. 
ċ)  147 siegħa. 
 
6.  L-ikbar ħolma ta’ Sally Ride kienet li 
a)  tkun l-ewwel mara fid-dinja li qatt marret fl-ispazju. 
b)  kull mara tkun ambizzjuża bħalha. 
ċ)  nisa oħra jsiru astronawti bħalha. 
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Taħriġ B                                                                                                                                        (5 marki) 

 
Ħajjet Sally Ride 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. 

 
 

 Iggradwat mill-Università ta’ Stanford. 
      In-NASA bdiet tfittex numru ta’ astronawti. 

1 Twieldet fl-1951. 
 Rebħet borża ta’ studju. 
 Kitbet ktieb għat-tfal. 

 Ivvjaġġat għall-ewwel darba fl-ispazju. 
 
 
 

Tmiem il-karta 


