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Kummenti u suġġerimenti  



It-Tqassim tal-Marki 

• It-Taħdit – 20%  

• Il-Fehim mis-Smigħ – 20% 

• Il-Fehim mill-Qari – 30%  

• Il-Kitba – 30%  



It-Taħdit 

Erba’ taqsimiet 

1) Mistoqsijiet ta’ tħejjija, minuta, bla marki 

2) Intervista ta’ tliet minuti –  

           erba’ mistoqsijiet fuq żewġ temi 

3) Tkellem fuq l-istampa, tliet minuti 

4) Qabbel l-istampi, tliet minuti 

 

Il-marki jingħataw għall-vokabolarju, it-taħdit mexxej,  

l-interazzjoni, il-korrettezza grammatikali, ir-relevanza  

tad-diskors, it-tlissin tal-kliem u l-intonazzjoni. 

 



It-Taħdit 

Kummenti 

• L-użu ta’ kliem Ingliż bla ħtieġa. 

• Risposti xotti ta’ kelma jew tnejn. 

• Xi studenti ma jafux jagħtu fehmthom. 

• Xi studenti jsibuha bi tqila jiddeskrivu u/jew 

jirrakkontaw ġrajja. 

• Xi wħud sabuha bi tqila jitkellmu fuq xi stampi 

għax ma ħaddmux l-immaġinazzjoni. 

 



It-Taħdit 

Suġġerimenti 

• L-eżempju jkaxkar. Fil-klassi jeħtieġ inkellmu lit-

tfal b’Malti tajjeb u idjomatiku. Irridu noqogħdu 

attenti li t-tfal ma jdaħħlux kliem Ingliż addoċċ, 

aktar u aktar meta jkollna kliem Malti floku.  

• Il-lezzjonijiet tat-taħdit bil-Malti għandhom isiru 

b’mod regolari mhux biss qrib jew għall-eżami. 

Fihom l-istudenti għandhom jitħarrġu f’forom 

differenti ta’ diskors – kif jiddeskrivu, jistaqsu, 

jirrakkontaw, jagħtu opinjoni, jiddiskutu...  

 

 



Il-Fehim mis-Smigħ 

Deskrizzjoni tat-Taħriġ 

• Smigħ ta’ żewġ siltiet u żewġ taħriġiet 
qosra fuq kull silta. 

L-ewwel silta deskrittiva 

• Taħriġ A – Veru, Falz jew Ma ssemmietx 

• Taħriġ B – Imla l-vojt b’kelma waħda 

It-tieni silta – monologu 

• Taħriġ A – Agħżel it-tweġiba t-tajba 

• Taħriġ B – Qabbel Kolonna A ma’ B 



Il-Fehim mis-Smigħ 

Kummenti 

• Xi studenti jħawdu l-Falz ma’ Ma ssemmietx. 

• F’Taħriġ 1B minflok kelma waħda taw aktar. 

• F’Taħriġiet 2A u 2B kien hemm min wieġeb 

skont il-qbil sintattiku flok is-sens tas-silta.  

• Għadd żgħir ta’ żbalji ta’ traskuraġni bħat-

tħollija barra jew it-tennija ta’ numru f’Taħriġ 

2B. 

 



Il-Fehim mis-Smigħ 

Suġġerimenti 

• Nisħqu mat-tfal li jaqraw l-istruzzjonijiet u              
l-mistoqsijiet sew. Jekk l-assessur jitlobhom 
iwieġbu b’kelma, kelma għandhom jagħtu, mhux 
kelmtejn, frażi jew sentenza.  

• Irridu ndarru lit-tfal jwieġbu skont xi jkunu semgħu 
mhux skont x’jafu huma fuq is-suġġett. 

• Waqt l-eżerċizzju tal-fehim mis-smigħ l-istudenti 
għandhom jitħarrġu jżommu ruħhom iffokati. 

• Fejn se jiktbu numri, jeħtieġ jidraw ma jagħmlux 
żbalji banali. Indarruhom iduru xogħolhom. 

 



Il-Fehim mill-Qari 

Deskrizzjoni tat-Taħriġ 

• Qari ta’ skeda informattiva u tliet taħriġiet 
qosra fuqha. 

• Qari ta’ silta fittizja narrattiva maqsuma 
f’biċċtejn u mistoqsijiet fuqha, fosthom: 

   a) ta’ fehim 

   b) grammatikali - il-pronom mehmuż,              

       l-għadd imtenni, il-komparattiv u l-verbi     

      (konjugazzjoni fil-perfett u n-negattiv)  

   ċ) lessikali – sinonimu, idjomi  

   d) ipotetika u ta’ stħajjil 



Il-Fehim mill-Qari 

L-Ewwel Taqsima  - Taħriġ fuq l-Iskeda 

Kummenti 

• 1A - Tweġibiet ħżiena minħabba nuqqas 

ta’ attenzjoni, għaġla jew traskuraġni.  

• 1B u 1Ċ - Tqabbil ħażin tal-kolonni 

minħabba nuqqas ta’ għarfien tal-

grammatika – il-qbil fis-sentenzi bejn l-

għadd u/jew il-ġens u l-verb.  

• 1Ċ – Flok kelma waħda ngħataw aktar. 

   



Il-Fehim mill-Qari 

It-Tieni Taqsima – Taħriġiet A, B u Ċ fuq is-Silta  

Kummenti fuq it-tweġibiet tal-fehim 

• Xi studenti jaqraw is-silta darba biss u 
jaħarbulhom id-dettalji jew ma jifhmuhiex sew. 

• Min ikkopja t-tweġibiet kelma b’kelma mis-silta 
nesa jbiddel il-persuna, eż. f’A3. 

• Tweġibiet xotti jew twal bla ħtieġa, eż. B3. 

• Kien hemm min semma żewġ postijiet flok 
wieħed f’Ċ2.  



Il-Fehim mill-Qari 

It-Tieni Taqsima -Taħriġiet A, B u Ċ fuq is-Silta  

Kummenti fuq it-tweġibiet grammatikali 

• A4: Il-pronom mehmuż - ingħata oġġett, ‘l-

għajnejn’ flok il-persuna, ‘Karlu’. 

• A6: In-negattiv - ma’ xeħitx, xeħietx, xeħiedx, 

xeħidx 

• B6: L-għadd imtenni - xaharejn, xharejn, 

xagħtejn, wieħed u tletin ġurnata, erba’ 

ġimgħat 

• B7: Il-komparattiv - safra, l-isbaħ, isfar jew 

verb 



Il-Fehim mill-Qari 

It-Tieni Taqsima – Taħriġiet A u B fuq is-Silta  

Kummenti fuq il-mistoqsijiet lessikali 

• Għadd żgħir ta’ studenti ma tawx it-tifsira tajba ta’  

   ‘fuq ix-xwiek’ u ‘bla kliem u ‘bla sliem’ 

• A5: Minflok frażi taw sentenza sħiħa. 

• A7: Sinonimu għal ‘Kap tal-iskola’ taw ‘is-Sur 

Agius’, ‘ħed/head’, ‘kmandant’, ‘kaptan’, ‘superjur’... 

 



Il-Fehim mill-Qari 

Suġġerimenti 

• Fil-klassi għall-eżerċizzji tal-fehim mill-qari, irridu 
ninqdew b’testi differenti, ngħidu aħna, artikli minn 
gazzetti, riklami, istruzzjonijiet, skedi, avviżi...  

• Nisħqu mal-istudenti li t-tweġibiet ikunu ċari, preċiżi 
u bla żbalji ortografiċi u grammatikali.  

• Irridu ndarru lit-tfal jagħtu t-tweġibiet fi kliemhom, 
mhux jikkopjaw sentenzi sħaħ kelma b’kelma mis-
silta jew jitfgħu l-ewwel tweġiba li tiġi f’rashom. 

• Tweġibiet qosra u mhux f’sentenzi sħaħ jitqiesu 
tajbin. 



Il-Fehim mill-Qari 

Suġġerimenti  

• Is-silta ma tistax tinqara darba biss. 

• Qabel iwieġbu l-istudenti jridu jidraw 

jaħsbu kif se jwieġbu u jfasslu tweġibthom. 

• Il-grammatika għandha tintgħallem dejjem 

f’kuntest. L-enfasi għandha tkun fuq l-użu 

u l-funzjoni aktar milli fuq it-termini. 

 



Il-Kitba 

Deskrizzjoni tal-kitbiet mogħtija 

• Ittra elettronika ta’ 50-60 kelma lil kuġin/a. 

• Komponiment narrattiv ta’ 140-200 kelma 

    ‘Dakinhar li nqbadna f’maltempata’ jew 

    ‘Meta sibt ċavetta’ 

 Intalbu wkoll jagħmlu pjan tal-komponiment.  

 

 



Il-Kitba 

Kummenti fuq l-Ittra elettronika 

• Xi studenti ma kitbux l-indirizz elettroniku sew,     

is-suġġett tal-ittre u/jew ma għalqux l-ittre tajjeb. 

• Kien hemm min ma kitibx fuq is-suġġett mitlub. 

    eż. fl-ewwel ittre flok iggwidaw lil John, tawh          

l-informazzjoni huma jew qalulu jmur id-dar 

tagħhom meta John jgħix barra minn Malta; 

   fit-tieni ittre tkellmu fuq ħarġa rikreattiva aktar milli 

edukattiva jew talbu lil Ann tagħtihom it-tagħrif hi 

flok tawha huma.  

 

 



Il-Kitba 

Kummenti fuq il-Pjan tal-komponiment 

• Varjetà ta’ pjanijiet. Qed jiżdiedu l-mapep 

kunċettwali u x-xbieki, ir-raġġieri u              

l-għanqbut tal-ideat. 

• Kien hemm min kiteb punti u ħażżeż 

tpinġijiet mhux marbutin tat-titlu. 



Il-Kitba 

Kummenti ġenerali fuq il-Komponimenti 

• Ħafna studenti fasslu l-pjan tajjeb u kitbu 
stejjer sbieħ u interessanti. 

• Xi tfal urew li ma jafux isenslu ġrajja ma’ 
oħra u jħawru storja f’sekwenza jew 
kronoloġija. 

• Il-markaturi sabu gruppi ta’ studenti li 
nqdew bl-istess sett ta’ qwiel u idjomi.  

• Xi kitbiet ma kinux maqsuma f’paragrafi, 
bla daħla, qalba u għeluq. 

 



Il-Kitba 

Kummenti fuq ‘Dakinhar li nqbadna 

f’maltempata’ 

• Kien hemm għadd kbir ta’ kitbiet fuq           

l-ewwel titlu li spiċċaw bis-soltu ‘waslu lura 

d-dar qawwijin u sħaħ’. 

• Xi studenti ddawru ma daħlu għas-suġġett. 

• Oħrajn dewmu l-maltempata jum sħiħ. 

 



Il-Kitba 

Kummenti fuq ‘Meta sibt ċavetta’ 

• Kien hemm min nesa li hu sab iċ-ċavetta u 

żeffen fl-istorja lil nies oħra jekk mhux ukoll 

kiteb fit-tielet persuna flok fl-ewwel.  

• Uħud irrakkontaw ġrajja ta’ film li raw jew 

ktieb li qraw, ma kinux kreattivi. 

• Xi studenti ħolqu storja li ma kellha 

x’taqsam xejn ma’ ċavetta li sabu. 

 



Il-Kitba 

Żbalji komuni fil-Komponimenti: 

• Kliem popolari bl-għ u l-h miktub ħażin bħal ant 
(għand), xar (xagħar), tijej (tiegħi), nistaw (nistgħu). 

• Konjugazzjoni ħażina tal-verbi bħal noqgħodu 
(noqogħdu), nifmhu (nifhmu), aħna lagħabna 
(lgħabna), hu bgħatna (bagħatna), fieqt (fiqt).  

• L-użu tal-w u l-j flok l-h fi kliem bil-pronom mehmuż, 
bħal juruwa (juruha), mexxija (mexxiha), għalija/ha. 

• Kliem bil-konsonanti qawwija u rotob miktub ħażin 
bħal ħadit (ħadid), żbieħ (sbieħ), dvenvin (tvenvin). 

• Użu ħażin u nuqqas ta’ tħaddim tas-sinjali tal-
punteġġjatura. 



Il-Kitba 

Suġġerimenti fuq il-Pjan 

• Nisħqu fuq il-vantaġġi li tippjana kif se 
tagħmel xi ħaġa qabel tagħmilha.  

• Indarru lit-tfal jagħmlu l-pjan sew, mhux 
kollox jgħaddi. Ir-rabta tal-pjan mal-kitba 
trid tkun ċara. 

• Fil-pjan it-tfal iridu joqogħdu attenti għall-
iżbalji ortografiċi, grammatikali u sintattiċi. 

• In-numri biex jgħinu fis-sekwenza ta’ 
ġrajjiet ta’ storja jgħinu lill-istudenti meta 
jiġu biex jiktbuha. 

 



Il-Kitba 

Suġġerimenti 

• Inħarrġu lill-istudenti kif jiktbu ġeneri 
differenti ta’ kitba, eż. riklami, ittri 
elettroniċi, messaġġi, djalogi, artikli... 

• Nisħqu fuq l-importanza tal-ortografija. 
Kitbiet bl-iżbalji m’għandhomx jintwerew 
bħala eżempji ta’ kitba tajba.  

• Nagħfsu fuq it-tqassim tal-komponiment – 
daħla, qalba u għeluq, u l-paragrafi. 



Il-Kitba 

Suġġerimenti  

• Naqraw aħna u nxerrdu l-imħabba lejn        

il-qari. Inħeġġu lit-tfal jaqraw tal-inqas ktieb 

bil-Malti kull ġimgħa/ħmistax u jsegwu 

x’inhu jiġri madwarhom. 

• Il-kitbiet interessanti tat-tfal għandhom 

jinqraw fil-klassi. Niċċelebraw il-kreattività. 

• L-istudenti rridu ndarruhom iduru 

xogħolhom, għall-iżbalji ortografiċi, 

grammatikali, sintattiċi u tal-punteġġjatura.  

 



Il-Kitba 

Suġġerimenti 

• L-ewwel li tiekol l-għajn - inħeġġu lill-istudenti 
jiktbu pulit, ċar u jaqtgħu l-iżbalji sew. 

• It-titlu tal-komponiment jorbot u jħoll kollox.   
L-istudenti għandhom iżommuh f’rashom 
huma u jiktbu biex ma jiżvijawx. 

• Il-kitba sengħa, trid titħarreġ fiha biex 
titgħallimha. Nagħtu lit-tfal kitbiet x’jagħmlu 
mhux biss għad-dar imma wkoll fil-klassi. 

 



Grazzi u Saħħa 

david.muscat.4@ilearn.edu.mt  

Tel. 2598 2907     

http://malti.skola.edu.mt/ 
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