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Il-Benċmark ta’ Tmiem l-Edukazzjoni Primarja 
2021 

 
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 – 2021 – It-Tieni Sessjoni    Il-Malti – Il-Fehim mis-Smigħ 

L-Ewwel Silta                 Il-Balluta            (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 fuq siġra. 

 VERU    FALZ     

                   

2. F’Malta għandna bosk kbir tal-ballut.  

 VERU    FALZ     

 

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

 VERU    FALZ     

 

4. Is-siġra tal-ballut hi siġra pjuttost kbira.  

 VERU    FALZ     

 

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

 VERU    FALZ     

 

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

 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.  Il-balluta hija  
a) dejjem sewdiena.  
b) dejjem ħadrana.  
ċ) dejjem kaħlana.  
  
2.  Iz-zokk tal-balluta hu  
a) ħadrani b’daqqiet kannella.  
b) għoli u ħamrani.  
ċ) griż imħallat bil-kannella.  
 
3.  Is-siġar tal-ballut jipproduċi ħafna aktar ġandar  
a)  fix-xitwa.  
b)  fir-rebbiegħa.  
ċ)  fis-sajf.  
 
4.  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.  
 
5.  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.  
 
6.  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.  
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It-Tieni Silta                          Leħħa ta’ Berqa                               (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-Olimpjadi matul iż-żmien. 
b)  l-atleta Usain Bolt. 
ċ)  il-Ġamajka. 
 
2.  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.  
 
3.  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.  
  
4.  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. 
 
5.  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. 
 
6.  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. 
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Taħriġ B                     (5 marki) 
 
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. 

 
 

 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. 
 
 
 

Tmiem il-karta 


