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Dokument għaż-żamma u l-komputazzjoni tal-Marki tal-Assessjar Kontinwu 

Ir-4, il-5 u s-6 Sena Primarja 

Introduzzjoni 
Dan id-dokument Microsoft Excel jinkludi: 

 Paġna għall-marki tax-xogħlijiet f’kull ħila (Kitba, Qari, Smigħ u Taħdit) 

 Paġna bil-komputazzjoni tal-marki tal-Assessjar Kontinwu sa Nofs is-Sena 

 Paġna bil-komputazzjoni tal-marki tal-Assessjar Kontinwu sal-Aħħar tas-Sena 

 

Il-Mili tad-Dokument 

Dettalji li jimtlew darba biss: 
Fil-paġna tal-Kitba biss:  

Ikklikkja fuq iċ-ċelluli Kulleġġ u Skola u agħżel mil-listi mogħtija.  

Ikteb ukoll l-isem tal-klassi li qed tgħallem.  

 

 

Il-lista tal-ismijiet tal-istudenti tista’ timtela billi tiġi kkopjata minn fuq l-e1 

jew MySchool. Dan għandu jiffaċilita l-proċess biex jiġu kkopjati l-marki minn 

fuq dan id-dokument għall-fuq l-e1 jew MySchool peress li tinżamm l-istess 

ordni tal-lista tal-istudenti.  

Din il-lista tista’ timtela wkoll billi l-għalliem jittajpja l-lista tal-ismijiet f’dik il-

klassi.  

Dawn id-dettalji jiġu kkopjati awtomatikament fuq il-paġni l-oħra tad-

dokument. 

 

Il-mili tal-paġni tal-Ħiliet (Kitba, Qari, Smigħ, Taħdit) 

 

Eżempju mill-paġna tal-Kitba  
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Ikteb id-data ta’ meta ngħata x-xogħol f’dan il-format (DD-XX-SS Eż. 15-11-18) fuq kull kategorija ta’ 

xogħol mogħti.  

Fil-kolonna ta’ taħt daħħal il-marki tal-istudenti. Meta tikklikkja f’dawn il-kaxxi se tidher kaxxa li 

tiggwidak il-massimu tal-marka. F’każ li ddaħħal marka akbar mill-massimu possibbli tintalab tbiddel 

il-marka. Dawn il-marki għandhom jingħataw skont kif indikat fil-Kriterji tal-Assessjar.  

Għal kull student b’mod awtomatiku se jiġu kkalkulati l-marki tal-Assessjar Kontinwu ta’ Nofs is-Sena 

u tal-Aħħar tas-Sena meta jiddaħħlu n-numru ta’ xogħlijiet obbligatorji mitluba. Pereżempju jekk fil-

ħila tal-kitba l-għalliem huwa obbligat li jagħti tliet xogħlijiet għall-marka ta’ nofs is-sena, meta dawn 

it-tliet marki jiddaħħlu fil-kolonni rispettivi tagħhom, awtomatikament tkun ikkalkulata l-marka tal-

istudent. F’dan il-każ, din il-marka tiġi tidher kemm fil-paġna tal-kitba kif ukoll fil-paġna tal-Marki sa 

Nofs is-sena fil-kolonna tal-Kitba.  

 

Il-paġna tal-Kitba 

 

Il-paġna Marki sa Nofs is-Sena 

Biex jinħadem il-Persentaġġ Finali, iridu jiddaħħlu l-marki tax-xogħlijiet obbligatorji tal-ħiliet l-oħra.   

Fil-każ tax-xogħlijiet mhux obbligatorji, jekk ix-xogħol jingħata u l-marki jiddaħħlu fil-paġni rispettivi 

tal-ħiliet tal-Qari u tas-Smigħ, il-marka ta’ dawn ix-xogħlijiet se tkun riflessa fil-Persentaġġ Finali tal-

Aħħar tas-Sena.   

Fil-kolonna Kummenti jistgħu jitniżżlu xi kummenti dwar il-kisba f’dik il-ħila partikulari. Il-mili ta’ din 

il-kolonna mhux obbligatorju.  

 

Il-paġni tal-Marki sa Nofs is-Sena u sal-Aħħar tas-Sena 
F’dawn iż-żewġ paġni m’għandu jinkiteb xejn għaliex jimtlew awtomatikament meta jiddaħħlu l-

marki tax-xogħlijiet tal-istudenti.  

 

Tfal assenti u/jew li ma jagħtu x-xogħol tal-Assessjar Kontinwu 
Meta jingħata xi xogħol assenjat għall-Assessjar Kontinwu u jkun hemm xi studenti mhux preżenti, l-

għalliem għandu jieħu marka minn xogħol ieħor tal-istess tip li jkun sar qabel.  

Jekk student ikun assenti fil-maġġoranza tal-ġranet skolastiċi u għalhekk ma jkollux xogħol ieħor li 

tista tittieħed marka minnu, għandu jingħata 0 (żero) bħala marka tax-xogħol fl-Assessjar Kontinwu.   


