
Il-Ħames Sena Rotta 2 u 3 

It-tqassim tal-karta annwali  

        

   
   

Il-marka Il-ħin Il-kontenut 

1 L-orali 10 20 minuta Il-qari, is-smigħ u d-diskussjonijiet fuq temi 
kurrenti u kulturali. 

2 Il-karta tal-lingwa u l-
letteratura 

90  
 

Sagħtejn   (120 min)   a  Il-Lingwa (55)   
Il-Fehim it-test u Għarfien il-lingwa  (10 marki)  
Il-Grammatika                                       (10 marki)  
Il-Malti komunikattiv                           (10 marki)  
Il-Komponiment Ġenerali                   (25 marka)  
b Il-Letteratura (35)   
L-Analiżi testwali ta’ poeżija /novella  
(15-il marka)  
Il-komponiment letterarju fuq il-poeżiji u n-
novelli  (20 marka)   

 

Linji gwida fuq it-tqassim u l-kontenut  

1.0 L-Orali tal-Malti fl-Eżami Annwali tal-Ħames Sena tas-Sekondarja (Rotta 2 u 3)  

1.1 Il-Proċedura (Trid tkun l-istess għal kulħadd u f’kull skola)  

Il-Ħin tal-eżami: 10 minuti  

Il-Ħin preparatorju: 10 minuti.  

L-istudent jissejjaħ biex jagħżel karta minn fost 6 li jkunu wiċċhom ’l isfel u jipprepara ruħu fuq il-kontenut 

tagħha billi jmur f’naħa mbiegħda tal-kamra/kamra oħra/barra fil-kuritur. Ladarba magħżula, il-karta tal-oral 

ma tinbidilx.   

L-istudent m’għandux jikteb fuq il-karta tal-eżami u mhux permess li jkollu xi materjal miegħu waqt l-eżami. 

Waqt li student ikun għaddej bit-tħejjija għall-oral, l-għalliem jista’ jkun għaddej bl-eżami ma’ student ieħor.                                                                                                                                                                                                                                

1.2 It-Tqassim tal-Orali (10 marki)  

L-eżami tal-orali fih tliet taqsimiet li huma il-qari, is-smigħ u t-taħdit u jsegwu kemm jista’ jkun l-istruttura tal-

orali li jsir fiċ-ĊES tal-Malti.                                                                         

i) Il-Qari (3 marki)                                                                                

L-istudent jintalab jaqra silta mhux letterarja meħuda minn gazzetti, kotba ta’ referenza, midja soċjali jew 

sorsi oħra. Din tista’ tinkludi numri, ċifri, dati, dejta u statistika. Is-silta għandu jkollha titlu li jrid jinqara 

wkoll. M’għandhomx jingħataw referenzi minn fejn tkun ittieħdet is-silta u/jew id-dettalji tal-awtur. L-

għalliema jassessjaw il-ħila tal-qari tal-istudent skont kriterji stabbiliti fl-iskema maħruġa apposta.                                                                              

It-tul tas-silta għandu jkun madwar 80 kelma u l-qari għandu jieħu 2 minuti.                                                      

 

 

 



ii) Is-Smigħ (3 marki)                                                                                 

L-għalliem jaqra silta oħra differenti mill-ewwel waħda ta’ madwar 100 kelma u li ma tkunx meħuda minn 

testi letterarji ta’ madwar 100 kelma. Is-silta tista’ tinkludi espressjonijiet idjomatiċi u l-istudent ikun irid 

iwieġeb il-mistoqsijiet fuq dak li jkun sema’.                                                                        

L-għalliem għandu jaqra s-silta darba waħda biss imma l-mistoqsijiet (u jekk ikun hemm it-tweġibiet li 

minnhom trid tingħażel it-tajba) għandhom jinqraw darbtejn.                                                                                     

Il-mistoqsijiet jistgħu jkunu b’għażla multipla jew jitolbu tweġiba ta’ kelma waħda, jistgħu jitolbu li    l-

istudent ifisser frażi jew idjoma skont is-sens li fih tkun intużat fis-silta tas-smigħ jew jistgħu jitolbu rispons/ 

reazzjoni ħafifa u miftuħa mill-istudent għal dak li jkun sema’ jinqralu.                                                                                         

Il-ħin għal dan l-eżerċizzju għandu jkun ta’ madwar 3 minuti u ma jingħatawx aktar minn 3 mistoqsijiet ta’ 

marka ’l waħda.   

iii) It-Taħdit (4 marki)                                                                                        

L-istudenti jkollhom jitkellmu fuq tema kurrenti jew fuq tema kulturali skont kif ikun hemm fil-karta li jkunu 

għażlu.   

Dawn it-temi jittieħdu mis-sillabu taċ-ĊES 2016. Kull tema jkollha żewġ mistoqsijiet li l-istudent irid jagħżel 

waħda fuqiex jitkellem. L-istudent irid jagħżel il-mistoqsija u jħejji ruħu fuqha waqt il-ħin tal-preparazzjoni. L-

istudent m’għandux jikteb fuq il-karta tal-eżami jew idaħħal noti jew kotba waqt l-eżami tal-orali. L-għalliema 

jassessjaw lill-istudent skont kriterji stabbiliti kemm fuq il-kontenut kif ukoll fuq il-Malti li jintuża. Dawn il-

kriterji għandhom jinżammu qrib l-għalliem waqt l-eżami biex il-marki jingħataw skonthom. L-assessjar tal-

istudenti għandu jsir biss skont il-kriterji msemmija u skont il-marki mogħtija.                                                                                       

L-għalliema qed jingħataw ukoll galvu li jistgħu jużaw biex iniżżlu l-marki li l-istudenti tagħhom ikunu ġabu 

waqt l-eżami. Dan il-galvu se jkun inkluż fil-pakkett tal-karti tal-eżami li jintbagħtu mit-Taqsima tal-

AssessjarEdukattiv.                                                                        

It-taħdita għandha tieħu madwar 5 minuti. L-għalliem ikollu wkoll il-gwida bil-punti ewlenin tat-taħdit li l-

istudent ikun mistenni li jsemmi b’rabta mat-tema u l-mistoqsijiet magħżula.   

2.0 Il-Karta tal-Kitba (90 marka)  

2.1 L-Ewwel Taqsima: Il-Lingwa (55 marka)  

Din il-parti tal-karta fiha erba’ taqsimiet: il-fehim it-test, għarfien il-lingwa, il-grammatika u l-kitba li flimkien 

fihom 55 marka.   

i) Il-Fehim it-Test (7 marki)  

L-istudenti jaqraw test wieħed mhux letterarju li jittieħed minn sorsi stampati (ġurnali, magażins, fuljetti, 

kotba ta’ studju u riċerka) jew sorsi elettroniċi (gazzetta elettronika, editorjali fi bloggs, fora...) u wara 

jwieġbu mistoqsijiet biex juru li fehmu t-test kif ukoll li kapaċi jinterpretaw u jagħtu r-reazzjojni tagħhom 

għalih. It-test jista’ jkun addattat jew tradott minn sorsi barranin. Taħt it-test dejjem għandu jingħata 

għarfien lill-awtur u s-sors minn fejn ikun ittieħed it-test. Meta l-kitba tkun oriġinali tal-għalliema, m’għandu 

jitniżżel xejn.   

It-test jista’ jkun artiklu, rapport ta’ avveniment/ġrajja, lokali u mhix, espressjoni ta’ fehmiet u argumenti ta’ 

xejriet lokali u /jew internazzjonali li jittrattaw aspetti politiċi, ekonomiċi, soċjali, lingwistiċi, edukattivi, 



sportivi, marbutin mas-saħħa, u oħrajn ta’ interess għall-ħajja tagħna llum, kummentarju jew editorjal ta’ 

rivisti jew ġurnali. Jistgħu jinkludu ċifri, dati, dejta u statistika.   

It-test għandu jkun maqsum f’paragrafi biex l-istudenti jkunu megħjuna fejn ifittxu t-tweġibiet. Fejn meħtieġ, 

f’kull mistoqsija trid tingħata r-referenza tal-paragrafu fejn ikun hemm it-tweġiba.   

Il-mistoqsijiet jistgħu jġorru nofs marka, marka jew aktar. It-tweġiba għandha tkun riflessa fil-piż ta’ marki li 

tingħata u kull tweġiba għandu jkollha l-ispazju kollu xieraq biex l-istudenti jiktbu dak li meħtieġ.   

L-istudenti jintalbu jwieġbu l-mistoqsijiet kollha li jistgħu jkunu referenzjali, miftuħa u/jew b’għażla multipla. 

L-istudenti mistennija li jiktbu b’Malti korrett, jinqara u jinftiehem sewwa mill-korrettur minkejja li ma 

jitnaqqsux marki għal żbalji ortografiċi f’dan it-taħriġ. Għat-tul tat-test ara tabella B f’Appendiċi 2.   

ii) Għarfien il-Lingwa (3 marki)  

L-istudenti jkunu mitluba jwieġbu mistoqsijiet fuq l-aspett lessikali u idjomatiku ta’ xi partijiet mit-test. Jiġu 

mistoqsija wkoll fuq il-lingwa użata fit-test u l-effett li toħloq u r-reazzjoni tagħhom għaliha. F’dawn il-

mistoqsijiet l-istudenti għandhom ikunu ggwidati biex isibu l-kelma/kliem mistħarrġa kemm billi tingħata r-

referenza tal-paragrafu kif ukoll billi l-kelma/kliem fit-test ikunu mmarkati bil-grassett. L-istudenti mistennija 

li jiktbu b’Malti korrett u li jinqara u jinftiehem sewwa mill-korrettur minkejja li ma jitnaqqsux marki għal 

żbalji ortografiċi f’dan it-taħriġ. Il-mistoqsijiet jistgħu jġorru nofs marka, marka jew aktar. It-tweġiba għandha 

tkun riflessa fil-piż ta’ marki li tingħata u kull tweġiba għandu jkollha l-ispazju kollu xieraq biex l-istudenti 

jiktbu dak li meħtieġ.   

iii) Il-Grammatika (10 marki)  

L-istudenti jingħataw silta oħra qasira (għat-tul tas-silta ara t-tabella F Appendiċi 2) biex minnha jwieġbu 

mistoqsijiet ta’ xeħta grammatikali. Wara li jaqraw is-silta l-istudenti jkunu mitluba jwieġbu għaxar 

mistoqsijiet ta’ marka ’l waħda. Il-mistoqsijiet jittrattaw l-aspetti grammatikali li l-istudenti jkunu koprew fis-

snin kollha tas-sekondarja. Dawn il-mistoqsijiet għandhom isiru bil-għan li l-istudenti jkunu mistħarrġa fuq l-

għarfien tagħhom tar-regoli komuni u bażiċi tal-Malti u għalhekk m’għandhomx jingħataw mistoqsijiet fuq, 

eċċezzjonijiet estremi u kliem arkajku. L-istudenti huma mistennija li jiktbu b’Malti tajjeb u korrett għaliex 

f’dawn it-tweġibiet ser tkun assessjata l-ortografija. It-tweġiba tingħadd tajba biex tingħata l-marka sħiħa 

(ma jingħatawx nofs marki f’din il-parti tal-karta) jekk tkun korretta u miktuba sewwa ortografikament. Il-

mistoqsijiet iġorru marka kull waħda. It-tweġiba għandha tkun riflessa fil-piż ta’ marki li tingħata u kull 

tweġiba għandu jkollha l-ispazju kollu xieraq biex l-istudenti jiktbu dak li meħtieġ.    

iv) Il-Kitba (35 marka)  

Din it-taqsima fiha żewġ partijiet:   

a) Il-Malti Komunikattiv (10 marki)  

L-istudenti jintalbu jiktbu rapport jew ittra. Huma jingħataw żewġ titli tal-istess ġeneru biex jagħżlu wieħed u 

jiktbu fuqu.    

L-Ittra  

Il-ġeneru tal-ittra jista’ jkun jew dak tradizzjonali (formali u informali) kif ukoll dak elettroniku (formali biss). 

L-eżaminatur għandu jagħżel ġeneru wieħed minn dawn u jagħti żewġ titli fuqu biex l-istudenti jagħżlu 

wieħed. Jekk tkun ser tintuża l-ittra elettronika għandu jkun hemm il-format elettroniku proprju biex jiktbu 

fih l-istudenti, bil-kaxxi ta’ fuq inklużi. L-eżaminatur għandu jagħti wkoll id-dettalji kollha (l-isem u l-kunjom, l-

indirizz elettroniku jew postali) ta’ min ser jibgħat u lil min ser tintbagħat l-ittra. L-istudenti għandhom jużaw 

dawn biss u jitnaqqsu l-marki jekk dawn id-dettalji jitniżżlu fil-post il-ħażin jew jitniżżlu oħrajn minflokhom.    



Ir-Rapport  

L-istudenti jingħataw żewġ titli ta’ rapport biex jiżviluppaw wieħed minnhom. Ir-rapport jista’ jkun fuq ġrajja 

jew avveniment ewlieni lokali (kunċert mużikali, kampanja ta’ ġbir ta’ fondi, festa tal-familja, ċelebrazzjoni ta’ 

prodott/i lokali, fieri kummerċjali, wirjiet artistiċi, u oħrajn); fuq il-ħajja tal-iskola (jum iċ-

Ċelebrazzjoni/premjazzjoni, jum l-isport, jum il-lingwi, attivitajiet tal-Milied, tal-Għid, jum il-ġenituri, ħarġiet 

edukattivi u vokazzjonali, u oħrajn marbutin mal-ħajja fl-iskola); fuq vaganzi straordinarji u mawriet fl-ispazju 

fejn jidħol l-element kreattiv u jingħata ċ-ċans lill-istudenti li jimirħu fl-immaġinazzjoni tagħhom; fuq traġedji, 

gwerer jew inċidenti, lokali u mhux (bħal inċidenti tat-traffiku, ħruq fi djar u fabbriki, maltempati u għargħar 

li jikkawżaw imwiet u ħerba, traġedji u mwiet fuq il-baħar, gwerer barra minn xtutna, tixrid ta’ mard infettiv 

u oħrajn meħuda mill-aħbarijiet li naraw u nisimgħu ta’ kuljum). L-eżaminatur għandu jagħti l-informazzjoni 

kollha meħtieġa fuq ir-rapport mistenni bħal dati, postijiet, ċifri, ismijiet ta’ nies u oħrajn.    

b) Il-Komponiment Ġenerali (25 marka)  

L-istudenti jingħataw erba’ titli ta’ komponiment ġeneral biex jagħżlu wieħed. Għat-tul ta’ kliem ara t-tabella 

Ċ f’Appendiċi 2.. It-titli mogħtija għandhom ikunu wieħed minn kull xejra li ġejja: narrattiva, deskrittiva, 

argumentattiva u espożitorja (taħdita jew diskors fuq tema). It-titli jistgħu jkunu fil-forma ta’ stqarrija, 

mistoqsija, għajdut popolari jew qawl, argument u kontrargument. F’dan l-eżerċizzju, l-istudenti huma 

mistennija li jiktbu b’Malti tajjeb, idjomatiku u mexxej, u juri li kapaċi jesprimu ħsibijiethom b’mod ċar, 

loġiku, f’sekwenza u koerenza bla repetizzjonijiet. L-assessjar tal-kitba jsir skont kriterji stabbilit fl-iskema tal-

marki u jkun hemm allokati marki għall-format u t-tqassim korrett skont jitlob il-ġeneru tal-kitba, il-lessiku u 

l-idjoma użati kif ukoll l-oriġinalità u l-kreattivita murija mill-istudent. L-ortografija u l-punteġġjatura huma 

assessjati f’dan l-eżerċizzju.    

2.2 It-Tieni Taqsima: Il-Letteratura (40 marka)  

Din it-taqsima fiha żewġ partijiet: referenza għall-kuntest u komponiment letterarju wieħed. It-total tal-marki 

huwa ta’ 40 marka.   

i) Referenza għall-kuntest tal-poeżiji u n-novelli ta’ Bejn Ħaltejn (15-il marka)  

L-istudenti jingħataw għażla minn żewġ mistoqsijiet biex iwieġbu waħda. Iż-żewġ mistoqsijiet jistgħu jkunu 

jew it-tnejn fuq il-poeżiji jew it-tnejn fuq in-novelli. It-testi jingħażlu kemm minn dawk li saru   fir-raba’sena 

kif ukoll minn dawk għall-ħames sena2 preskritti fis-sillabu taċ-ĊES u li jinsabu fl-antoloġija Bejn Ħaltejn. 

M’għandux ikun hemm taħlit fil-mistoqsijiet tal-għażla b’waħda fuq poeżija u l-oħra fuq in-novella. Dan 

minħabba l-validità tal-eżami. Għar-referenza jista’ jingħata t-test sħiħ jew silta rappreżentattiva minnu. L-

istudenti jkunu mitluba li wara li jaqraw it-testi u l-mistoqsijiet, huma jagħżlu waħda u jwiġbuha skont kif 

mitlub.   

  Dawn il-poeżiji u novelli li ġejjin u li qegħdin fis-sillabu tal-Malti għall-Ħames Sena mhux se jkunu inklużi 

fl-eżami annwali 2016 u jistgħu jsiru wara Frar: Żagħżugħ ta’ Dejjem (Dun Karm) u Fejn jorqod ir-Riħ 

(Achille Mizzi); Firda minn Kelb (Ġużè Ellul Mercer) u Ċensina (Lino Spiteri).  

Il-mistoqsijiet jistgħu jkunu ffukati kemm fuq is-silta mogħtija fl-eżami u anke fuq it-test sħiħ. Il-mistoqsijiet 

jistgħu jkunu ta’ referenza għat-test, interpretazzjoni u evalwazzjoni kif ukoll marbutin ma’ metrika u 

prosodija. Ikun mistenni li barra li l-istudenti jkunu kapaċi jisiltu l-eżempju mitlub tat-terminu letterarju, 

jkunu kapaċi jagħrfu l-effetti tiegħu kemm fit-test kif ukoll fuqhom bħala qarrejja.  

L-istudenti mistennija li jiktbu b’Malti korrett u li jinqara u jinftiehem sewwa mill-korrettur minkejja li ma 

jitnaqqsux marki għal żbalji ortografiċi f’dan it-taħriġ.   

  



ii) Komponiment Letterarju fuq il-Poeżiji u n-Novelli ta’ Bejn Ħaltejn (20 marka)  

L-istudenti jingħataw żewġ titli biex jagħżlu wieħed u jiktbu komponiment letterarju fuqu.  Għat-tul ta’ kliem 

ara t-tabella E f’Appendiċi 1. It-titlu tal-komponiment ikopri ż-żewġ oqsma (kemm il-poeżiji kif ukoll in-

novelli) u l-istudenti għandhom, jekk jista’ jkun, jirreferu għalihom it-tnejn fil-kitba tagħhom. F’dan il-

komponiment letterarju, l-istudenti huma mistennija li jirreferu għal tal-inqas għal żewġ xogħlijiet differenti 

(poeżiji/novelli) mill-antoloġija. Biex isaħħu l-argumentazzjoni tagħhom, l-istudenti jistgħu jagħtu (mhumiex 

obbligati) xi kwotazzjonijiet twal u/jew qosra mit-testi letterarji li jagħżlu.             

Il-kwotazzjonijiet it-twal jistgħu jkunu bejn 5 u 8 kelmiet, f’linja għalihom u fil-virgoletti u meħudin kelma 

b’kelma mit-test. Fejn jidħlu l-kwotazzjonijiet il-qosra (ta’ kelma waħda jew tnejn) l-istudenti huma liberi li 

jdaħħlu minnhom fit-test skont kemm iħossu meħtieġ biex jiċċaraw u jsostnu aħjar il-kitba tagħhom. L-

istudenti mistennija li jiktbu b’Malti korrett u li jinqara u jinftiehem sewwa mill-korrettur għaliex jitnaqqsu 

marki għall-iżbalji ortografiċi skont kif indikat fl-iskema tal-marki. 


