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ID-DIPARTIMENT GĦALL-KURRIKULU,  

RIĊERKA, INNOVAZZJONI U TAGĦLIM TUL IL-ĦAJJA 

Id-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar 

It-Taqsima tal-Assessjar Edukattiv  
 

L-Eżamijiet Annwali tal-Iskejjel Medji 2018 
 

IS-SEBA’ SENA                                       IL-MALTI                                   L-ISKEMA TAL-MARKI 
 

 

  Il-Marka Il-Livell 

 Il-Fehim mis-Smigħ 10 marki  

 L-Ewwel Silta: Il-Gremxul   

1. għandu demmu biered / mhux sħun bħal tagħna marka 7 

2. waħda minn: in-nemel, il-ħanfus, il-ħnieżer l-art, il-bebbux marka 8 

3. jiekol annimali żgħar li jagħmlu ħsara fir-raba’ marka 8 

4. jgħix f’pajjiżna biss marka 8 

5. Filfla marka 8 

 It-Tieni Silta: Iż-Żewġ Aħwa   

1. kisruha marka 8 

2. a. ma jkollux x‘jaqsam ma’ ħuh Salvu. marka 7 

3. b. stagħġeb b’dak li għamel ix-xwejjaħ. marka 7 

4. Falz marka 7 

5. għaqda/paċi/ħbiberija marka 8 

 * Taqsima A.  Il-Fehim mill-Qari  14-il marka 

* F’din it-taqsima ma jitnaqqsux marki għall-ortografija. 

1. 

It-tfulija tal-awtur kienet żmien sabiħ ħafna mimli ħajja u 

avventura. L-awtur jikteb sforz il-memorji sbieħ li dan      
iż-żmien ħallielu.  Aċċetta tweġibiet simili u li jagħmlu 

sens. 

2 marki 8 

2. bis-serqa   marka 7 

3. 

Ġiżwarda kienet tagħmel l-affarijiet li darrietha tagħmel 

ommha Pawla, fosthom li tqum kmieni u tħit. 

Aċċetta tweġibiet simili u li jagħmlu sens. 

2 marki 8 

4. 

Il-magna tal-ħjata qatt ma kienet bidlitha (dejjem kienet 

tuża l-istess magna), bħal donnu kibret magħha / kienet 

qadima ħafna. 

marka 8 

5. Tfassal il-ġlekkijiet u/jew tħit l-ilbiesi tal-praċett. marka 7 

6. 

tnejn minn: għax ix-xuttijiet kienu qawwija / il-pettijiet 

kienu ħoxnin / l-art kienet imħarbta / il-ballun ma kienx 

jiflaħ fit-tul għad-daqqiet 

2 marki 7 

7. 

It-tfal jikxfu l-inkwiet u l-problemi li jkunu għaddejjin 

minnhom il-kbar. 

Aċċetta tweġibiet simili u li jagħmlu sens. 
2 marki 7 

8. 

imnikket; imdejjaq; umiljat; ikollu jaċċetta s-sitwazzjoni 

kif inhi 

Aċċetta tweġiba simili u li tagħmel sens. 

marka 7 

9. għadda minn ħafna problemi u inkwiet 2 marki 8 

IL-LIVELLI 

7 - 8 

 

5 – 6 – 7 – 8 
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**  Taqsima B. Il-Grammatika  10 marki 

** F’din it-taqsima jekk f’xi tweġiba l-istudenti jkollhom żball ortografiku, 

ma jiħdux il-marka allokata. 

1. 

a. jgħix 

b. għex 

ċ. għ-j-x 

marka 8 

marka 8 

marka 8 

2. riedx marka 8 

3. l-iskola marka 8 

4. Ilagħbu marka 8 

5. raqqgħet / raqqgħat; rranġat 2 marki 8 

6. Pawla tbigħ mat-tletin ballun taċ-ċarruta kuljum. marka 8 

7. se jifraħ marka 8 

*** Taqsima Ċ. Il-Letteratura  30 marka 

*** F’din it-taqsima ma jitnaqqsux marki għall-ortografija. 

Ċi. 

Ċi. Il-Poeżija (Nadriet 1 ta’ Tarċisju Zarb)                                   (10 marki) 

1a. 

Li tbennu jew taqsam miegħu l-imħabba u             

l-ħlewwa li kien daq fi tfulitu u b’hekk jinsa r-realtà 

tal-ħajja li kien għaddej minnha. 
Aċċetta tweġibiet simili li jagħmlu sens. 

2 marki 8 

b. 
rima mqabbża ABĊB jew it-tieni vers jaqbel         

mar-raba’ 
marka 8 

2. 

Il-problema hi l-qerda tal-ambjent naturali; 

il-poeta jinqeda b’ħarruba (xiħa) biex iwassal dan 
il-messaġġ. (Agħti marka għal kull tweġiba.) 

2 marki 7 

3. 
Il-qaddis kien iltaqa’ ma’ tfajjel li kellu xi gamimiet 

maqfula f’gaġġa. 
marka 8 

4. 

Il-poeta filgħodu jara l-bjuda fil-ġilju u l-ġiżimin, 

f’nofsinhar fuq is-silġ tal-għoljiet u filgħaxija fuq 
il-qamar.  

marka 8 

5a. 
Waħda minn dawn: xejn akbar minnek / xejn isbaħ 
minnek ma nsib jew nara – sakemm immut. 

marka 7 

b. 

il-mogħdrija / l-imħabba lejn il-proxxmu / il-mixi    
fit-triq it-tajba / l-għajxien u l-qadi tiegħu ta’ 

Nisrani / l-imħabba lejn il-verità 

Tingħata marka għal kull valur. Aċċetta tweġibiet 
simili mal-kwalitajiet li jinsabu fil-poeżija. 

2 marki 8 
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Ċii. In-Novelli (Arja Friska 1)  (10 marki) 

1. Il-ĠENNIEN ta’ Ġorġ Borg 

 

a. 

Il-ġennien kien: 
 bniedem ħanin u ma jafx b’ħażen; 

 ġeneruż u jaqsam dak li għandu ma’ ħaddieħor; 

 ma kienx jgħaġġibhom u jagħraf imur ma’ 
kulħadd. 
 

Aċċetta kwalitajiet pożittivi oħra li jagħmlu sens 

iżda marbuta man-novella. Agħti marka għal kull 

kwalità li tissemma sa 3 marki. 

3 marki 8 

b. 

Iva ddispjaċiehom għax wara li kienu waddbulu        

l-ġebla, iddeċiedew li jħabbtulu l-bieb biex jaraw 

x’kien ġralu. 
 

Aċċetta tweġibiet simili iżda marbuta man-novella. 

2 marki 8 

 2. L-IMĦATRA TAL-ĦALLELIN ta’ Dun Xand Cortis 

 

 

 

 

Ċii. 
a. 

Randu kien: 
bniedem sempliċi (isuq ħmar u b’mogħża tiġri 

madwaru); 

kien joqgħod għal kollox u ma kienx jaf b’ħażen 

(ħalla l-ħmar mal-ħalliel biex imur ifittex il-ħmar); 
kien lest li jgħin lil ħaddieħor (qabeż għall-borża    

bid-deheb u l-fidda li taparsi kienet waqgħet       

lit-tielet ħalliel). 
 

Aċċetta kwalitajiet oħra tal-karattru li jagħmlu sens 
iżda marbuta man-novella. Agħti marka għal kull 

kwalità li tissemma sa 3 marki. 

3 marki 8 

b. 

L-ewwel imħatra: il-ħalliel qabad il-ġolġol           

tal-mogħża u rabtu ma’ denb il-ħmar. 
 

It-tieni mħatra: kif Randu induna li l-ġolġol kien 
imqabbad ma’ denb il-ħmar, ħalla l-ħmar          

mal-ħalliel biex imur jiġri għall-mogħża u l-ħalliel 

ħarablu bil-ħmar. 
 

It-tielet imħatra: Randu qabeż u għodos      
għall-borża flus li taparsi kienet waqgħet lit-tielet 

ħalliel, u b’riżultat t’hekk spiċċa bi ħwejġu misruqa. 
 

L-istudenti huma mistennija li jagħżlu mħatra 

waħda minn dawn (agħti marka) u jikkummentaw 

għaliex fl-opinjoni tagħhom il-ħalliel kellu biċċa 
xogħol iebsa (agħti marka oħra skont it-tweġiba li 

jagħtu). 

2 marki 8 

  



Paġna 4 minn 5                                                                Il-Malti – L-Iskema tal-Marki – Is-Seba’ Sena – L7 sa L8 – 2018                           

 

Ċiii. 

Ċiii. Ir-Rumanz (Zito Zandarell ta’ Carmel G. Cauchi)                 (10 marki) 

1. 

Hector Brincat kien tifel għajjur ħafna għal Zito. Hekk 

kif ra dawl aħdar ħiereġ mill-flokk ta’ Zito li kien 

fejjaq l-għasfur ta’ Lorella, Hector iġġieled ma’ Stefan 
u Zito mar biex jiddefendih. 
 

Agħti marka għal kull dettall imsemmi. 

3 marki 7 

2. 
Għax Zito ffriża (webbes) id Hector Brincat b’tali mod 
li ma setax iċaqlaqha biex b’hekk ma jkomplix 

jiġġieled ma’ Stefan. 

2 marki 7 

3. 

Ried jagħtih tagħlima li qatt m’għandna niġġieldu jew 

nibbuljaw lil ħaddieħor / li qatt m’għandna ngħiru 

għall-kwalitajiet sbieħ li għandu ħaddieħor. 
 

Aċċetta tweġiba simili li tagħmel sens. 

2 marki 7 

4. 

L-istudenti jridu jagħżlu karattru wieħed bħalma hu 
dak ta’ Rocky Rospo, Salvina, Saborra u s-Surġent 

Magro u minnu joħorġu dak kollu li hu negattiv u li 

serva ta’ deni għal ħaddieħor. 
 

Tingħata marka għall-għażla tal-karattru u 2 marki 

għall-iżvolġiment tal-karattru. Aċċetta biss dettalji 
marbuta mal-istorja tar-rumanz. 

3 marki 8 

 Taqsima D. Il-Kitba 26 marka 

Di. Il-Malti Komunikattiv (8 marki) 

 Jekk jogħġbok ara Skema ta’ Marki A.  

Dii. Il-Komponiment (18-il marka) 

 Jekk jogħġbok ara Skema ta’ Marki B.  
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Skema ta’ Marki A 

Il-Marka Il-Ħiliet murija fil-kitba: 

3 marki  

Il-punteġġjatura mħaddma sewwa u f’postha. 

Firxa tajba ħafna ta’ vokabularju marbut mat-tema. 

Tħaddim tajjeb tal-ġeneru tal-kitba mitlub. 

Tħaddim tajjeb tal-lingwa u tal-grammatika. 

3 marki 

Ortografija: 

jingħataw 3 marki meta jkun hemm mhux iktar minn żewġ 

żbalji differenti; 

jingħataw 2 marki meta jkun hemm bejn 3 u 5 żbalji differenti; 

tingħata marka meta jkun hemm 6 u 8 żbalji differenti; 

ma jingħatawx marki meta jkun hemm ’il fuq minn 8 żbalji 
differenti. 

2 marki 
Ideat u Malti miktub sew. 

Rabta bejn l-elementi tas-sentenza. 

SKEMA TA’ MARKI B 

Taqsima Dii.   Il-Komponiment  (18-il marka) 

1. L-espressjoni bil-Malti  

(l-użu tal-espressjonijiet, 

l-idjomi,il-vokabularju,  

il-punteġġjatura u l-binja 

tas-sentenzi) 

Tajjeb 

ħafna 

(4) 

Tajjeb 

 

(3) 

Mhux 

ħażin 

(2) 

Batut 

 

(1) 

Batut 

ħafna 

(0) 

2. L-Ideat fil-kitba 

(il-qbil mas-suġġett, 

is-sekwenza minn ħsieb 

għal ieħor, l-istil tal-kitba) 

Tajbin 
ħafna 

(5) 

Tajbin 
 

(4) 

Mhux 
ħażin 

(3) 

Batuti 
 

(2) 

Batuti 
ħafna 

(1) 

 

3. L-Iżvilupp tal-kitba 

(imqassma f’paragrafi  

bid-daħla, il-qalba u 

l-għeluq; il-qbil bejn 

il-partijiet kollha; il-ġeneru 

mħaddem tajjeb; fiha 

l-ammont ta’ kliem mitlub) 

Tajjeb 

ħafna 

(4) 

Tajjeb 

 

(3) 

Mhux 

ħażin 

(2) 

Batut 

 

(1) 

Batut 

ħafna 

(0) 

4. L-ortografija 

Bla żbalji 
ortografiċi 

 

 
(5) 

Minn 1 sa 
5 żbalji 

differenti 

 
(4) 

Minn 6 sa 
10 żbalji 

differenti 

 
(3) 

Minn 11 
sa 15-il 

żball 

differenti  

(2) 

Minn 16 sa 
20 żball 

differenti 

 
(1) 


