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MIS-SENA 2019-2020

Fil-każ tal-Primarja, il-K2 u r-raba’ sena se jimxu mas-sillabi l-ġodda tal-kisbiet. 

Flok l-eżamijiet ta’ nofs is-sena se jkun hemm l-assessjar kontinwu mir-4 sas-6 sena 
Primarja, li jammonta għal 40% (ta’ sena sħiħa).

Trid tkun ippreżentata marka tal-assessjar fi Frar (100%). L-assessjar jitkompla biex 
f’Lulju tinħareġ marka finali fuq ix-xogħol kollu ta’ sena minn 100% (li jkollha piż ta’ 
40% tal-marka globali). 

Kull ħila ġġorr 25% tal-marki.

L-eżami annwali se jibqa’ minn 60 marka u għandu piż ta’ 60%.



X’INHU L-ASSESSJAR KONTINWU? 

Għodda pedagoġika importanti li tifhem eżatt kull student fejn jinsab fl-iżvilupp tat-
tagħlim fil-mixja tiegħu tal-iskola.

Dan jista’ jsir b’diversi tipi ta’ assessjar matul is-sena, fosthom permezz tal-assessjar 
formattiv, fejn l-istudent jingħata rispons effettiv kif jista’ jtejjeb jew jilħaq l-għan 
edukattiv tas-suġġetti partikolari.  

Dan jista’ jsir matul u f’kull lezzjoni meta l-istudenti jingħataw biċċa xogħol 
x’jagħmlu li permezz tiegħu tinħareġ evidenza ta’ x’tgħallem.

L-assessjar kontinwu ma jfissirx testijiet kontinwi. Hemm metodi oħra ta’ assessjar li 
huma validi. 



L-ASSESSJAR KONTINWU: PRINĊIPJU BAŻIKU

Għallem

Aħdem

Assessja



L-ASSESSJAR TAL-MALTI FIĊ-ĊIKLI KOLLHA TAL-
EDUKAZZJONI OBBLIGATORJA

MUDELL ASSESSJAR KONTINWU ASSESSJAR ANNWALI

MUDELL A     

IL-PRIMARJA
40% 60%

MUDELL B          IL-MEDJA 40% 60%

MUDELL Ċ

IS-SEKONDARJA (ĊES)
30% 70%



KIF SE JKUN MAQSUM L-ASSESSJAR?

ASSESSJAR KONTINWU ASSESSJAR ANNWALI

40%

TAĦDIT 10% 

60%

TAĦDIT 10 min     10% / 20 marka

SMIGĦ 10% SMIGĦ 30 min                 10% / 20 marka

silta waħda: fattwali / letterarja

QARI    10%

KITBA   10%

QARI U KITBA    75 min (siegħa u kwart)  40% / 60 marka

2 Taħriġ il-Fehem; waħda b’eżerċizzju tal-għarfien il-lingwa u l-

oħra b’eżerċizzju tal-grammatika (15 u 15-il marka)

Kitba qasira (10 marki) u Kitba twila (20 marka)



L-ASSESSJAR KONTINWU: IT-TAĦDIT                  (10%)
Isiru 2 preżentazzjonijiet ta’ 10 marki l-waħda, fis-sena quddiem il-klassi u li jista’ jkun 
ipprepara għalihom id-dar. Jista’ jintuża materjal stampat jew teknoloġiku li bihom l-istudent 
jista’ jtejjeb xogħlu.

 l-ewwel preżentazzjoni  f’forma ta’ logħob ta’ rwoli (role play) fejn skont il-kisbiet:

P4: “Nagħmel mistoqsijiet u talbiet bi strutturi grammatikali u sintattiċi korretti, bl-użu ta' 
pronomi u kliem interrogattiv ieħor, b'mod edukat u pulit, biex nikseb it-tagħrif li nkun 
neħtieġ mingħand xi ħadd li jien midħla tiegħu ...” - K3. 

 it-tieni preżentazzjoni f’forma ta’ taħdita lill-udjenza fejn skont il-kisbiet:

P4: “Nitkellem b'mod ġenerali bl-użu ta' firxa xierqa ta' vokabularju fuq ħwejjeġ familjari 
u ta' interess għalija ...” - K2





JEKK L-ISTUDENTI JUŻAW POWERPOINT, 
TRID TKUN BI STAMPI BISS U BLA KLIEM?

L-għalliema jkollhom kriterji tal-assessjar 

sodi biex jaraw li jkunu ntlaħqu l-kisbiet mit-

tagħlim u tkun assigurata l-kwalità fl-

assessjar.

L-evidenza tal-preżentazzjonijiet tinżamm fil-

fajl tal-istudent fejn jista’ jitpoġġa l-materjal 

jew kopja tiegħu li jkun intuża eż. ppt, ċarts, 

stampi, mudelli, eċċ. għall-fini ta’ 

moderazzjoni. L-għalliem iżomm rekord tal-

marki li jkunu ġabu l-istudenti.



L-ASSESSJAR KONTINWU - IS-SMIGĦ (10% )

L-għalliema jridu jagħtu 6 testi tas-smigħ ta’ 10 marki 

l-waħda minn dawn il-kisbiet:

 Nisma’, insegwi u nifhem siltiet qosra fuq suġġetti 

midħla tagħhom li jkun fihom ... - K2

 Nisma' rakkont qasir u nuri x'fhimt bil-fomm, bil-kitba 

jew bil-ġesti. - K3             

 Nisma' u nsegwi reċta qasira u nuri x'fhimt bil-fomm, 

bil-kitba jew bil-ġesti. - K4

 Nisma' u nsegwi kanzunetti / poeżiji / taqbiliet / u 

nuri x'fhimt bil-fomm, bil-kitba jew bil-ġesti u nsemmi 

eżempji fejn ikun hemm ta' rima. - K7 



...

It-testi tas-smigħ għandhom ikunu twal madwar 250 kelma.

Jiġu segwiti l-istruzzjonijiet li jitħaddmu fl-assessjar annwali tas-smigħ u li fuqhom se jinħarġu linji gwida aktar 

’il quddiem. Għandu jkun hemm mistoqsijiet imħallta u gradati li jinkludu:

 mistoqsijiet referenzjali fejn it-tweġiba tittieħed direttament mit-test; 

 mistoqsijiet ta’ memorja fejn it-tweġiba tittieħed minn dak li jiftakar mill-qari;

 mistoqsijiet ta’ fehim tal-idjoma u l-lessiku Malti skont kif użati fit-test.

It-tip tal-mistoqsijiet jistgħu jkunu:

Qabbel il-kolonni, għażliet multipli, kompli s-sentenza, imla l-vojt, veru jew falz, wieġeb il-mistoqsija, u 

poġġi fl-ordni kif issemmew.



L-ASSESSJAR KONTINWU - IL-QARI                    (10%)

L-għalliema jridu jagħtu 6 xogħlijiet minn dawn il-kisbiet:

 Naqra kitbiet ta’ ġeneri, suġġetti u reġistri differenti u nagħraf il-funzjonijiet tagħhom - K1 

 Nagħraf il-komponenti ewlenin ta' materjal stampat, elettroniku u diġitali bħat-titlu, il-werrej, il-

kapitlu, in-numru tal-paġna, it-tqassim eċċ., u nużahom biex infittex l-informazzjoni li nkun neħtieġ. - K3

 Naqra testi, animazzjonjiet u stampi, nifhimhom, nixtarrhom u nifforma opinjoni dwarhom billi ngħid il-

punti ewlenin, bħal b'mod kronoloġiku jew sekwenzjali, kif ukoll inwieġeb mistoqsijiet fuqhom. - K5

 Nagħraf is-suġġett/i jew l-idea/t ewlenija/n ta’ test  billi nislet il-kliem jew is-sentenzi jew il-kunċett/i 

l-aktar importanti. - K6

 Nuża d-dizzjunarju billi nimxi mal-ordni alfabetiku u mill-ewwel ittra/i nasal għal kliem li nkun qed 

infittex it-tifsira tiegħu u hekk nitgħallem xi jfisser, kif jinkiteb, kif jingħad jew kif jinqara. - K7



...

It-testi tal-qari għandhom ikunu twal madwar 250 kelma

It-testi jistgħu jittieħdu kemm minn sorsi stampati kif ukoll dawk diġitali. Importanti li dejjem jiġi rikonoxxut is-sors minn fejn

tkun ittieħdet is-silta.

Il-mistoqsijiet għandhom ikunu mħallta u ggradati li jinkludu għadd ta’:

 mistoqsijiet diretti fejn it-tweġiba tittieħed direttament mit-test; 

 mistoqsijiet ta’ fehim tal-idjoma, il-qwiel u l-lessiku Malti skont kif użati fit-test;

 mistoqsijiet fejn jintalbu opinjoni u raġuni għaliha fuq dak li jkunu qraw;

 mistoqsijiet/eżerċizzji li jistħarrġu aspetti varji tal-metalingwa f’kuntest.

It-tipi tat-taħriġ jistgħu jkunu:

Wieġeb, għażliet multipli, veru jew falz, imla l-vojt, islet/sib mit-test, kompli s-sentenza, sib it-tema ewlenija tat-test

moqri, sekwenza ta’ ġrajjiet/argumenti, relevanza u tqabbil tal-qari mal-esperjenzi tal-istudent.



L-ORTOGRAFIJA U L-PUNTEĠĠJATURA GĦANDHOM 
IKUNU MMARKATI FIT-TAĦRIĠ IL-FEHEM ...

Għalhekk għandu jkun hemm minimu ta’ 2 marki għal kull taħriġ ta’ fehim mill-qari li 
jingħataw lil dawk l-istudenti li ma jkollhomx (għadd minimu ta’) żbalji ortografiċi fit-
tweġibiet tagħhom u li jwieġbu b’mod xieraq b’sintassi ċara u li tiġġustifika l-marka 
mogħtija. 

Dawn iż-żewġ marki għandhom jingħataw skont it-tweġibiet kollha tal-fehim mill-qari. 
Kull tweġiba mistennija tinkiteb b’Malti korrett. Mhux meħtieġ li l-mistoqsija jew parti 
minnha tkun ikkupjata fit-tweġiba. 

It-tweġibiet kollha ma fihomx aktar minn 2 żbalji tal-ortografija. 1

It-tweġibiet ma fihomx aktar minn 2 żbalji tal-punteġġjatura. 1



L-ASSESSJAR KONTINWU - IL-KITBA (10%)

L-għalliema jridu jagħtu l-marka finali tal-assessjar fuq ix-xogħol identifikat għall-assessjar 

wara prova jew tnejn għal kull ġeneru ta’ kitba minn dawn li ġejjin:

P4

Kitba ta’ test fattwali

Kitba ta’ rakkont fittizju

Kitba jew tkomplija ta’ djalogu

Kitba ta’ djarju

* Il-bqija tal-kisbiet tal-kitba jridu jsiru xorta waħda imma ma tingħatax marka għall-assessjar kontinwu.



IL-KRITERJI GĦALL-ASSESSJAR TAL-KITBA

L-għalliema jridu jfasslu lezzjonijiet li fihom jgħallmu u jiddiskutu mal-

istudenti 

• l-karatteristiċi ewlenin tal-ġeneru tal-kitba li jkunu ser jagħtu; 

• jistgħu jippreżentaw mudelli biex l-istudenti janalizzaw u jiskopru 

dawn il-karatteristiċi; 

• issir diskussjoni fuq il-kontenut u kif jiġi żviluppat pjan, 

• tagħlim fuq il-proċess tal-kitba, speċjalment fejn jidħol l-editjar qabel 

il-pubblikazzjoni u ħwejjeġ oħra li jgħinu lill-istudenti biex jaslu għal 

kitba tajba. 

Huwa rrakkomandat li l-għalliema jaraw li jagħtu xogħol ta’ kitba 

darba kull ħmistax. Kull xogħol ikkoreġut għandu jintuża mill-għalliema 

biex jagħtu rispons lill-istudenti biex dawn jitgħallmu mill-iżbalji 

tagħhom. Kull kitba hija għodda utli għall-assessjar formattiv.



...

Għalhekk l-għalliema jridu jieħdu l-marka tax-

xogħol identifikat minnhom u, jekk trid, l-istudenti 

jistgħu jkunu mgħarrfa minn qabel li se jkun 

għall-assessjar, wara li l-istudenti jkunu għamlu 

prova waħda jew tnejn qabel fil-klassi/id-dar. 

It-tul tal-kitba jiddependi skont il-ġeneru. Ara l-

iskeda t-tabella ta’ kliem bħala appendiċi bħala 

referenza GĦALL-KITBA KOMUNIKATTIVA U 

KREATTIVA.

Il-Kitba 20 marka

Il-Ġeneru 3 marki

It-tqassim skont kif jitlob il-ġeneru 0 1-2 3

Il-Kontenut 12-il marka

L-iżvilupp tal-ideat 0-1 2-3 4-5

Is-sekwenza/il-koerenza u rabta bejn il-partijiet 0 1-2 3

L-espressjoni u l-lessiku 0 1-2 3-4

Il-Metalingwa 5 marki

Il-punteġġjatura u l-morfoloġija 0 1 2

L-ortografija 0-1 2 3



IL-ĦILIET IMQASSMA SKONT IT-TERMS ...
IT-TERM IL-ĦILA IL-ĦIDMIET

L-EWWEL TERM

IT-TAĦDIT 1

IS-SMIGĦ 2

IL-QARI 2

IL-KITBA 2

7

IT-TIENI TERM

IT-TAĦDIT 1

IS-SMIGĦ 2

IL-QARI 2

IL-KITBA 1

6

IT-TIELET TERM

IT-TAĦDIT 0

IS-SMIGĦ 2

IL-QARI 2

IL-KITBA 1

5



IL-METALINGWA U L-LETTERATURA

Il-Metalingwa – Mir-4 sas-6 sena

Il-Morfoloġija
Il-Kisbiet mit-tagħlim 

tal-metalingwa jinsabu 

f'appendiċi 2, u se 

jkunu mtellgħin fuq is-

sit.

Kull taqsima tal-

metalingwa trid 

tingħata l-importanza 

tagħha. 

Is-Sintassi 

Il-Punteġġjatura

L-Ortografija

Letteratura għat-Tfal

Taqbiliet, għanjiet ħfief u popolari minn kitbiet ta’ Patri Anastasju 

Cuschieri, Mary Meilaq, Mary Puli u l-bqija;

Poeżiji umoristiċi u ċajtiera ħfief minn kitbiet ta’ Mary Puli, Mary 

Meilaq, Anton Buttigieg, u oħrajn; 

Ħrejjef u leġġendi popolari Maltin u dawk barranin bħal dawk ta’ 

Bro. Henry, Ġan Anton Vassallo, Patri Ġużè Delia, Guido Lanfranco u 

oħrajn. 

Għażla ta’ kotba bil-Malti, mil-listi approvati, li jinkludu kotba tal-

misteri, l-avventuri għat-tfal, stejjer mistħajla, u l-bqija, biex l-

istudenti, filwaqt li jieħdu gost jaqraw, ikomplu jiżviluppaw u 

jwessgħu l-għarfien tagħhom tal-ilsien Malti u jibdew jitħarrġu fl-

apprezzament letterarju skont kif stabbilit fil-kisbiet tat-tagħlim għal 

dawn il-livelli.



MISTOQSIJIET

SUĠĠERIMENTI ...

DIFFIKULTAJIET 
... 



TMIEM L-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti


