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L-għadd ta’ kandidati li nkitbu għall-eżami tal-Malti fil-livell Intermedju li sar f’Mejju tal-2015 kien 

ta’ 322, 115-il kandidat inqas mis-sena l-oħra.   

 

L-istatistika li tidher hawn taħt turi li 46.9% tal-kandidati f’Mejju tal-2015 ġabu bejn A u C 

imqabbel mat-48.1% fl-2014, waqt li 82.3% ġabu bejn A u E mqabbel mat-83.5% fl-2014. 

 

                                                              Mejju 2015 

 

Mejju 2014 

 

Grad A B C D E F ASSENTI Total 

Numru ta’ Kandidati 13 58 139 89 66 66 6 437 

% 3.0 13.3 31.8 20.4 15.1 15.1 1.4 100.0 

  

 

 L-ORALI (10%) 

 

Il-marka tal-oral tingħata fuq diversi kriterji marbutin mal-ħiliet fit-taħdit u l-argumentazzjoni, 

bħalma huma l-espressjoni tal-ħsieb, l-iżvilupp tal-ideat, l-għażla tal-vokabularju u fuq kollox l-

użu ta’ Malti korrett mil-lat idjomatiku u grammatikali. 

 

Jidher ċar li l-ħila fl-argumentazzjoni hija dgħajfa f’bosta mill-istudenti tagħna. Għalkemm kien 

hemm xi kandidati li kienu kunfidenti u tkellmu sew, għadd ġmielu ta’ kandidati sabuha diffiċli 

biex jesprimu ruħhom tajjeb. Kien hemm saħansitra numru ta’ kandidati li lanqas biss kienu 

jafu x’se jgħidu fuq is-suġġett. Ftit li xejn kienu dawk li baqgħu jitkellmu b’mod fluwenti u matur 

għall-għaxar minuti sħaħ tal-oral. Kien innutat li għadd ġmielu ta’ kandidati lanqas biss għamlu 

kuntatt b’għajnejhom mal-eżaminatur u dan jindika nuqqas ta’ kunfidenza fihom infushom. 

Deher ċar ukoll li, b’mod ġenerali, bosta kandidati mhumiex imħarrġa sew f’dan l-aspett tal-

eżami. Dawn li ġejjin huma xi kummenti ġenerali dwar it-temi li ħarġu fl-oral din is-sena. 

Meta ġew mitluba jiddiskutu l-films u l-influwenza tagħhom fuq il-bniedem, ħarġu argumenti 

tas-soltu, li ċerti xeni skabrużi/vjolenti/sesswali kapaċi jħallu effett negattiv fuq l-individwu. Ftit 

tkellmu fuq l-influwenzi pożittivi li jista’ jkun hemm. Ftit ukoll tkellmu fuq kif wieħed għandu 

japprezza l-films (teknika, eċċ), u kif dawn jistgħu jiggwidaw ’l-individwu lejn ċerti toroq fl-

industrija tal-films. L-aspett tal-maturità/età/ċensura ġew diskussi.   

Is-suġġett tal-omm kien wieħed miftuħ. Kienu bosta li tkellmu sew fejn tidħol l-omm umana. 

Għax ftit ġiethom f’rashom li ‘omm’ tista’ tkun omm-annimal ukoll, u li anke din tħobb liż-żgħar 

tagħha. Interessanti li kien hemm min tkellem ukoll fuq il-krudeltà li jistgħu jaqgħu fiha ċerti 

ommijiet, u ommijiet qattiela. L-elementi tas-sagrifiċċju, imħabba, pariri, l-aqwa ħabiba li jista’ 

jkollna, eċċ. kollha ħarġu fil-biċċa l-kbira tal-każi. 

L-argumenti rigward il-ħxuna żejda fit-tfal Maltin kienu fjakki u batuti. Deher ċar li ftit li xejn 

kienu jafu fuq dan l-argument. Issemma n-nuqqas ta’ eżerċizzju, u l-aspett tal-healthy eating, 

aspett li jafu bih mill-ħajja tagħhom fl-iskejjel sekondarji. Kien hemm ħafna li ma 

Grad A B C D E F ASSENTI Total 

Numru ta’ Kandidati 10 37 104 72 42 49 8 322 

% 3.1 11.5 32.3 22.4 13.0 15.2 2.5 100.0 



RAPPORT TAL-EŻAMINATURI TAL-MALTI FIL-LIVELL INTERMEDJU - MEJJU 2015 

3 

 

kkontribwixxewx ghad-diskussjoni, anke meta l-eżaminatur beda jiddiskuti magħhom biex 

iġegħilhom jitkellmu. 

Kien hemm argumenti validi dwar id-dinja tax-xogħol: is-sagrifiċċji/tipi differenti ta’ xogħlijiet 

(tal-id/perikolużi, eċċ). Interessanti li kull student li tkellem fuq dan is-suġġett diġà kellu 

esperjenza tad-dinja tax-xogħol. Għalhekk kellhom fuq xiex jitkellmu mill-esperjenzi personali 

tagħhom.  

Billi l-istipendju jolqot lill-istudenti fil-laħam il-ħaj, kien hemm argumenti validi, anke minn min 

ma jaqbilx mal-iskema tal-istipendju. Ħareġ ħafna l-abbuż li jista’ jsir billi issa l-istipendju jidħol 

dritt il-bank u jista’ ma jintefaqx fuq ħwejjeġ edukattivi. Ħafna qalu li bosta huma dawk l -

istudenti li ma jużawx sew l-istipendju u ma jagħtux kas li dak l-istipendju wara kollox huwa 

kollu ġej mit-taxxi li jħallsu l-Maltin. Ħafna saħqu fuq ir-responsabbiltà tal-individwu (l-istudent) 

biex il-flus ma jintefqux fuq ix-xalar. Ħafna wkoll jixtiequ li terġa’ tidħol is-sistema tal-ismart 

card. 

Billi t-traffiku fit-toroq Maltin huwa suġġett li l-kandidati jgħixuh kuljum u saħansitra, bosta 

minnhom diġà jsuqu, kien hemm argumenti validi. Ħareġ il-fatt li trid issir xi ħaġa biex 

jitnaqqas it-traffiku: karozzi joħorġu fi ġranet differenti skont in-numru tal-pjanċa tagħhom, 

aktar enfasi fuq l-użu tar-rota (issemmew l-Olanda u l-Italja) bħala alternattiva għall-karozza, 

aktar mixi mill-individwi għax il-karozza tgħażżinhom, eċċ. Bosta wkoll semmew l-istat ħażin 

tat-toroq Maltin u kif dan jista’ jkissirlek karozza. 

Ħafna batew biex jitkellmu dwar il-kunsilli lokali. Deher ċar li l-bosta ma jafux x’inhu xogħol il-

Kunsill Lokali. Lanqas ma jafu xi jsir mill-kunsill lokali tar-raħal tagħhom għaċ-ċittadini tal-

lokalità (attivitajiet, ħruġ, diskussjonijiet, eċċ). Deher ċar in-nuqqas ta’ għarfien, u nuqqas ukoll 

ta’ dak kollu li qiegħed isir madwarhom. 

Min kellu jitkellem dwar l-emozzjonijiet fil-bniedem mar tajjeb. Bħala titlu kien miftuħ ħafna. 

Issemmew id-diversi emozzjonijiet tal-bniedem, u ssemmiet ukoll id-doppja personalità. 

Tkellmu wkoll fuq kif jidhru l-emozzjonijiet fl-istati differenti tal-ħajja: tfulija/rġulija/xjuħija, u kif 

jaħdmu u jistgħu jitbiddlu l-emozzjonijiet f’dawk iż-żminijiet. 

Ħafna minn dawk li għażlu s-suġġett tal-eżamijiet ma ħarġux b’xi alternattiva għall-eżamijiet. 

Kien hemm l-argument tas-soltu: stress żejjed/ansjetà/pressjoni mill-ġenituri/tqabbil bejn l-

aħwa, eċċ. L-assessjar lanqas biss issemma. Waħdiet semmew ukoll l-ammont kbir ta’ 

eżamijiet li jsiru hawn Malta u kemm aħna orjentati fuq l-eżamijiet. Issemma wkoll minn xi 

wħud li bħalissa fl-Università, bis-saħħa ta’ din is-sistema tal-eżamijiet, qed jidħlu ħafna 

studenti “bl-addoċċ”; iktar qed nagħfsu fuq il-kwantità milli fuq il-kwalità. 

 

L-EŻAMI TAL-KITBA (90%) 

 

TAQSIMA A – IL-KOMPONIMENT ĠENERALI (30%) 

 

Il-komponiment ġenerali jiġi eżaminat skont:  

 

a) L-ideat dwar is-suġġett u l-kreattività. 

b) L-istil u l-istruttura tal-kitba. Il-kitba trid tixhed li l-kandidati kapaċi jħaddmu Malti 

idjomatiku u vokabularju varjat, u jippreżentaw xogħolhom b’mod xieraq, b’taqsim 

f’paragrafi u b’punteġġjatura f’lokha. 

c) Il-grammatika u s-sintassi jridu jkunu korretti u juru li l-istudenti jafu jesprimu ruħhom 

tajjeb.   

d) L-ortografija trid tkun korretta u aġġornata. 
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Il-kandidati li jiktbu inqas minn 450 kelma jiġu ppenalizzati. 

 
L-għażla li kellhom il-kandidati fil-karta tal-eżami kienet waħda tajba u raġonevoli. Madankollu, 
tintebaħ minnufih li żewġ titli kienu popolari ħafna mal-istudenti. Mill-ħames titli li ngħataw din 
is-sena, l-aktar komponiment popolari mal-kandidati kien ir-raba’ titlu filwaqt li l-anqas titlu 
magħżul kien l-ewwel titlu. 
 
B’mod ġenerali, il-livell ma kienx ħażin. Deher biċ-ċar li ħafna kienu dawk l-istudenti li taw kas 
it-tqassim tal-paragrafi, li tifhimha f’dan il-livell. Bħala maturità fl-ideat, madankollu, ftit kienu 
dawk li wrew xi livell għoli fl-iżvilupp tal-ħsieb, forsi xi 10%. U l-livell ta’ Malti tassew sabiħ u 
mexxej u li tieħu gost taqrah ma kienx xi wieħed għoli lanqas. Xi wħud imbagħad kellhom idea t 
tassew maturi, mogħnija b’Malti sabiħ u mexxej u li tieħu gost taqrah. Kien hemm min kellu 
ortografija fqira ħafna u ta’ livell medjokri bi żbalji banali u tassew koroh. F’xi wħud mill -
komponimenti kull vers kien miżgħud bl-iżbalji. Għaldaqstant, ftit tassew kienu dawk li ħadu l-
marka sħiħa allokata għall-ortografija. Anzi, bosta kandidati tilfu l-marki kollha għall-ortografija. 
Din hija tassew ħasra, għax tistenna li f’dan il-livell it-tagħrif fuq kif jinkiteb il-Malti sew għandu 
jkun għoli, anke jekk mhuwiex eżami tal-livell Avvanzat. Min-naħa l-oħra kien hemm ukoll f’dan 
l-eżami min ma kellux lanqas żball wieħed tal-grammatika, sintassi, eċċ. Tieħu tassew gost 
taqra x-xogħol ta’ dawn il-kandidati.  
 
Minkejja kollox, xorta għadek issib min għadu jikteb komponiment mibni minn paragrafu 
wieħed biss u miżgħud b’bosta sentenzi b’sintassi ħażina. Hemm ukoll xi kandidati li għadhom 
jiktbu l-Malti mingħajr ħsieb u, hekk kif tiġihom f’moħħhom il-kelma, jaqbdu u jniżżluha 
mingħajr ma jippruvaw janalizzawha u jaraw kif tinkiteb. Dan huwa nuqqas kbir u serju. Kien 
hemm waħdiet imbagħad li l-kaligrafija tagħhom lanqas biss kienet tingħaraf. 
   
Barra minn hekk, kien hemm ukoll xi kandidati li ma żammewx mat-tul tal-komponiment u kitbu 
inqas minn 450 kelma, li huwa l-minimu mitlub minnhom.  Mhux wieħed jew tnejn kitbu inqas 
minn 300 kelma. Xi wħud ħallew il-komponiment ġenerali għall-aħħar u kitbu ferm inqas minn 
kemm kien mitlub minnhom. Dan juri li hemm studenti li mhumiex imħarrġa sew biex jiktbu 
għat-tul meħtieġ u kif iqassmu tajjeb ix-xogħol.  Dawk li ma żammewx mat-tul kienu 
ppenalizzati, dejjem skont l-ammont ta’ kliem li ħallew barra. 
      
Xi kultant, taqra ta’ wieħed qisek qed taqra ta’ kollha. Issib ideat sterjotipati, b’nuqqas ta’ 
immaġinazzjoni. L-aktar f’komponiment numru tlieta. Il-maġġoranza kienu kollha vaganzi ta’ 
cruises, jew l-Ingilterra biex jaraw xi logħbiet tal-futbol jew biex imorru jixtru l-ħwejjeġ, jew l-
Italja. Ħafna minnhom kienu mogħtija lilhom bħala rigal talli għaddew mill-eżamijiet. Ftit kienu 
dawk li, ngħidu aħna, tkellmu fuq il-valur kulturali ta’ vaganza (mużewijiet, eċċ.). Minħabba li l-
ewwel titlu kellu fih ammont ta’ kritika u argumentazzjoni, ftit kienu dawk li għażluh. Kien 
hemm min argumenta tajjeb ħafna b’mod matur hawn, u ma beżax jagħti l-fehma tiegħu fuq l-
argument, kif għandu jkun. Anke t-tieni titlu, billi huwa titlu argumentattiv, ma ġiex magħżul 
minn ħafna. Dawk li għażluh madankollu, kollha ħarġu b’argumenti tajba u li jagħmlu sens u li 
anke daħlu fil-fond tal-psike tal-individwu. U dan huwa tajjeb. Fil-ħames titlu, kien hemm min 
ikkonċentra biss fuq il-maltemp u l-livell ħażin tat-toroq ta’ Malta, filwaqt li kien hemm min 
fetaħ u żviluppa sew dwar is-sbuħija ta’ Malta fejn tidħol il-kampanja. L-iktar popolari mbagħad 
kien it-titlu numru erbgħa. Hawnhekk kien hawn varjetà assoluta ta’ ideat, xi wħud interessanti. 
Ħafna għafsu fuq l-aspett ta’ barra tal-anzjana, kif tidher fiżikament. Kien hemm min qal li 
kienet in-nanna li qatt ma kien jaf li kellu, li kienet qattiela bla ħadd ma kien jaf, u ħafna 
ħsibijiet oħra. Fost is-sbieħ kien hemm dik li qalet li l-anzjana li kienet toqgħod ħdejha kienet 
dejjem tmur u toqgħod bilqiegħda tistenna fuq bank fis-sitta ta’ filgħaxija, kull għaxija, għan-
namrat tagħha ta’ meta kienet żgħira li mar għall-gwerra u qatt ma ġie lura. U li darba, hija, it-
tifla, rat xwejjaħ li mar jistenna fuq il-bank ... imma x-xwejħa kienet laħqet mietet sadanittant. 
 
Deher ċar li mhux il-kandidati kollha fasslu l-pjan tax-xogħol biex jimxu miegħu. Fil-fatt, 
tintebaħ li xi kultant il-kandidati jibdew jiktbu bla ma jkollhom l-iċken ħjiel fejn iridu jaslu bl-
ideat jew l-argumenti tagħhom, u sikwit jerġgħu jmorrulek lura għall-istess argument li jkunu 
tkellmu fuqu qabel. Dan juri nuqqas serju. 
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Bħala punteġġjatura mbagħad, il-livell b’mod ġenerali kien aċċettabbli, għalkemm xorta kien 
hemm xi wħud li kitbu sentenzi li ma jagħmlu l-ebda sens minħabba nuqqas jew użu ħażin tal-
punteġġjatura.   
 
Żbalji grammatikali komuni kienu dawk l-iżbalji ta’ nuqqas ta’ qbil grammatikali bejn partijiet 
tad-diskors bħal, ngħidu aħna, in-nomi ta’ ġens maskil jew femminil ma jaqblux ma l-aġġettivi, 
bħal ‘mara kbir’, jew fejn il-verb ma jaqbilx mas-suġġett tas-sentenza, bħal ‘It-tifla mar …’. 
Naturalment, kien hemm ukoll l-iżbalji ortografiċi tas-soltu fejn tidħol l-“għ”, l-“h” u l-“ie”. 
 
Fost il-kliem miktub żbaljat jew maħluq mill-kandidati nistgħu nsemmu: jgħejd (jgħid), yew 
(jew), uwkol (ukoll), minajr (mingħajr), għat (għadd), bqedt (baqgħet), taġnu (tagħġnu), 
tiqgħbax (tibqax), differtiment (divertiment), tirrilażża (tirrilassa), feloċi (veloċi), vojteżża 
(vojtaġni), tliett (flok tlett/tlitt) u tlett/tlitt (flok tliet), mill-lingwa (mil-lingwa), misfortuna (flok 
sfortuna), ittijom (flok tagħtihom), sinnifiku (flok sinifikanti), ħolmijiet (flok ħolm), bidlett 
(biddlet), kullħadd (kulħadd), sommom (somom), nistu (nistgħu), nixelu (nixegħlu), nafsu 
(nagħfsu), jistgħaw (jistgħu), tajtx (flok tgħidx). 
 
Jidher ċar ukoll li xi wħud ftit jagħmlu distinzjoni bejn il-Malti mitkellem u l-Malti miktub. 
Għadhom ma jafux li f’xogħol ta’ dan il-livell għandhom jiktbu Malti idjomatiku, b’lingwaġġ 
mexxej, mirqum u sabiħ, Malti li titpaxxa bih u li tieħu gost taqrah.  
 
 

TAQSIMA B – IL-KOMPONIMENT FUQ IL-LINGWISTIKA (20%)  

 
Anke f’din it-taqsima, l-għażla ta’ mistoqsijiet li kellhom il-kandidati kienet tajba u raġonevoli, u 
suppost ċara biżżejjed. L-aktar popolari kienet mistoqsija numru tlieta, warajha l-mistoqsija 
numru wieħed, u fl-aħħar, il-mistoqsija numru tnejn. 
 
Qabel il-mistoqsijiet, fil-karta tal-eżami, kien hemm miktub li huwa importanti li l-argumenti 
jissaħħu b’għadd ta’ eżempji. Ħafna drabi l-eżempji ngħataw, kollu minnu, imma tant l-istudenti 
tgħallmu bl-amment l-istess eżempji ta’ dejjem li jsibu fil-ktieb li jużaw u fin-noti li jingħataw li 
dejjem tara l-istess, xi wħud ukoll bil-listi. F’dan l-eżami tgħoddhom fuq is-swaba’ ta’ id waħda 
dawk l-istudenti li ħarġu b’eżempji oriġinali. 
 
Il-mistoqsija numru tlieta kienet l-iktar waħda favorita għax tidħol fiha wkoll l-istorja ta’ pajjiżna 
u tal-ilsien Malti, u ħafna jafuha. Il-maġġoranza li għażlu din il-mistoqsija taw għadd kbir ta’ 
eżempji iżda kien hemm xi wħud li ma taw l-ebda eżempju mit-taħdit ta’ kuljum u li juri kif 
żviluppat il-lingwa Maltija. Kien hemm uħud ukoll li ma tawx importanza lil xi wieħed mill-
elementi li jsawru ’l-ilsien Malti. Bosta kkonċentraw ħafna fuq l-element Rumanz, u l-elementi 
l-oħra (Semitiku u Ingliż) ftit li xejn issemmew. Bosta wkoll injoraw għalkollox l-element 
Semitiku, l-aktar wieħed importanti. Barra minn hekk, kien hemm ħafna li rrakkontaw il-miġjiet 
differenti tal-ġnus li mmarkaw il-ġrajja tal-gżejjer Maltin f’mistoqsija li tiffoka fuq l-elementi 
kostitwenti tal-lingwa u mhux fuq l-istorja ta’ Malta, u għalhekk tilfu l- marki. Kien hemm uħud 
imbagħad li ma żammewx bilanċ bejn il-livell lessikali u l-livell morfoloġiku.  
 
F’mistoqsija numru wieħed, kien hemm xi wħud li għamlu l-iżball li ma tkellmux fuq l-affissi, l-
għerq u z-zokk, li bħalma nafu huma ta’ importanza fejn tidħol il-morfoloġija. Kien hemm ukoll 
min daħħal aspetti tas-semantika f’din il-mistoqsija. Kien hemm min tkellem fuq il-mekkaniżmi 
morfoloġiċi b’mod għalkollox superfiċjali, bla ebda eżempji prattiċi għall-qagħda Maltija, u 
għalhekk anke hawn kien hemm min tilef bosta marki.  
 
F’mistoqsija numru tnejn, deher ċar li ħafna studenti studjaw kollox bl-amment fejn jidħlu l-
kawżiet (storiċi, lingwistiċi, soċjali, psikoloġiċi) u sempliċement kitbu dak kollu li kienu jafu 
mingħajr ma taw kas x’kienet titlob minnhom il-mistoqsija. Ħafna xogħlijiet kienu l-istess, bl-
istess eżempji u tqassim u tagħrif (kliem missellef, neoloġiżmi, tidjiq/twessigħ, derivazzjoni, 
verbi tat-tipi A, B, Ċ u D ...  eċċ) u dan jixhed nuqqas ta’ żvilupp ta’ ideat u jagħti l-impressjoni 
ta’ noti lesti minn qabel.  
 
Kollox ma’ kollox, il-livell ma kienx xi wieħed għoli fejn tidħol il-lingwistika. 
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Bħala żbalji tal-Malti (sintassi, grammatika, eċċ.), anke fil-lingwistika kien hemm għadd 
imdaqqas. Inħossu, kollox ma’ kollox, li mhux qiegħda tingħata dik l-importanza xierqa biex 
irrawmu ġenerazzjoni li taf tikteb sew bil-Malti, Malti mexxej u bla ebda żbalji. Fost il-ħafna 
kliem miktub żbaljat, jew b’sens ieħor, fit-taqsima tal-lingwistika nistgħu nsemmu dan li ġej: 
semantiku (minflok Semitiku), sintazzi, kliem arkeoloġiku, niddanneġġjaw, premissi (prefissi), 
termini ekklesteri (termini ekkleżjastiċi), kliem anglossonanu/anglosassolu, pronunċjazjoni 
(pronunzja), similarjament. 
 

 

IL-KOMPONIMENTI TAL-LETTERATURA 

 
It-tweġibiet tal-istudenti ġew eżaminati skont il-kontenut tagħhom (ir-rilevanza u l-iżvilupp 

tal-argumenti u l-ideat, u r-rabta ta’ kollox flimkien), l-espressjoni (minn naħa, il-

kwotazzjonijiet u r-referenzi, u min-naħa l-oħra, l-idjoma, il-grammatika u s-sintassi) u l-

ortografija. Fil-każ tal-kwotazzjonijiet u r-referenzi, l-istudenti jistgħu jużaw kemm 

kwotazzjonijiet preċiżi bejn il-virgoletti doppji kif ukoll kwotazzjonijiet (jew referenzi) indiretti 

għat-testi letterarji jew kritiċi li juru għarfien tajjeb ta’ dawn it -testi. 

 

TAQSIMA Ċ – IL-KOMPONIMENT FUQ IL-POEŻIJA (20%) 

 

B’mod ġenerali nistgħu ngħidu li l-istudenti ma wrew l-ebda preferenza lejn mistoqsija jew 

oħra.  

 

Il-Kontenut:  

 

L-istudenti jeħtieġ li jifhmu li komponiment letterarju għandu jiddiskuti, u mhux biss 

jirriproduċi l-ħsieb tat-test letterarju. Dan kien wieħed min-nuqqasijiet ewlenin fil-

maġġoranza tal-komponimenti f’din it-taqsima.  

 

Bosta kandidati li wieġbu l-mistoqsija dwar il-ġens Malti dehru li fehmu l-mistoqsija u kitbu 

argumenti validi dwar xi karatteristiċi li jgħaqqdu lill-poplu Malti, fosthom l-istorja u l-eroj 

Malti, il-lingwa Maltija u r-reliġjon. Barra minn hekk, kien hemm oħrajn li semmew il-kritika 

tal-poeti tat-tieni nofs tas-seklu XX f’rabta, xi drabi kuntrastanti, mat-tifħir iperboliku tar-

Romantiċi. Xi kandidati ħarġu barra mis-suġġett billi rreferew għall-poeżiji In-Nanna u L-

Għajn fil-Misraħ ta’ Joe Friggieri (u ftit saħansitra għamlu referenza għal poeżiji bħal Fatal 

Flight ta’ Mario Azzopardi) li bħala interpretazzjoni jmorru lil hinn mill -mistoqsija li kienu 

mitluba jwieġbu. Kien hemm għadd ta’ studenti li kienu xotti fl-argumenti tagħhom u 

donnhom iktar bdew jirrakkontaw il-poeżija (bħala l-ħsieb tagħha) milli jiddiskutuha fid-dawl 

tal-mistoqsija. Xi wħud mill-istudenti rrepetew ħafna jew ma daħlux fid-dettall mistħoqq; 

donnhom kellhom l-iskop li jsemmu ħafna poeżiji bla ma jiffukaw fuq l-argument. Xi wħud 

mill-istudenti interpretaw il-poeżiji b’mod żbaljat jew b’mod li ma jagħmilx wisq sens.  

 

Kien hemm ukoll xi kandidati li donnhom kitbu kelma b’kelma xi noti li studjaw (minħabba li 

kien hemm xi komponimenti li donnhom dehru l-istess). Kull kritika letterarja għandha titlaq 

mill-analiżi lingwistika biex tasal għall-interpretazzjoni tal-kontenut. Ftit li xejn kienu dawk li 

rabtu l-kontenut tal-poeżija mal-użu ta’ lingwaġġ letterarju jew teknika letterarja li jinqeda 

bih/biha l-kittieb biex iwassal dak li jrid jgħid lill-qarrej. Dan juri li l-istudenti mhumiex konxji 

jew ma jirrikonoxxux l-importanza tal-lingwaġġ/it-teknika letterarja f’analiżi tal-poeżija (li fl-

aħħar mill-aħħar hu/hi l-qofol tal-analiżi letterarja nfisha). Xi wħud mill-istudenti għamlu isem 

ta’ poeta b’ieħor u/jew saħansitra ma semmewhx. Kien hemm ukoll min żbalja l-isem tal-

poeżija jew ħawdu ma’ isem ta’ poeżija oħra.  

 

Anke fil-każ tal-mistoqsija dwar il-pajsaġġ Malti, il-parti l-kbira tal-kandidati dehru li fehmu l-
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mistoqsija u kitbu argumenti validi dwar l-importanza tal-pajsaġġ Malti (u l-ambjent naturali) 

għall-poeti Maltin. Il-maġġoranza tagħhom iddiskutew il-protesti li għamlu bosta poeti kontra 

l-qerda ta’ l-ambjent. Kien hemm għadd ta’ kandidati li kienu xotti fl-argumenti tagħhom u 

donnhom iktar bdew jirrakkontaw il-poeżija (bħala l-ħsieb tagħha) milli jiddiskutuha fid-dawl 

tal-mistoqsija. Xi wħud mill-kandidati kien moħħhom aktar li jsemmu ħafna poeżiji biex min 

għalihom jimpressjonaw lill-eżaminatur milli jiffukaw fuq l-argument. Ftit kienu dawk li 

interpretaw il-poeżiji b’mod żbaljat għalkollox jew b’mod li ma jagħmilx wisq sens. Anke 

hawn kien hemm xi studenti li donnhom kitbu kelma b’kelma xi noti li studjaw.  Xi wħud mill-

kandidati għamlu isem ta’ poeta b’ieħor jew saħansitra ma semmewhx, jew kitbu isem ta’ 

poeżija b’ieħor. 

  

L-ikbar nuqqas li deher f’ħafna mill-komponimenti f’din it-taqsima kien il-mod kif l-istudenti 

esprimew l-ideat tagħhom. Il-maġġoranza tal-kandidati kellhom il-ftuħ u l-għeluq tal-

komponiment mhux ta’ livell xieraq:  

 

 Xi kandidati kitbu l-istess kliem tal-mistoqsija bħala introduzzjoni; 

 Xi kandidati rripetew il-ftuħ bħala konklużjoni, jew għalqu billi rripetew dak li kienu qalu 

diġà fil-qofol; 

 Oħrajn ma rabtux il-ftuħ/l-għeluq mal-qofol tal-komponiment (eżempju l-introduzzjoni ma 

kinitx tirrifletti l-argumenti kollha li nkitbu fil-qofol).  

Għadd ġmielu ta’ kandidati: 

 Ma qabblux il-poeżiji flimkien u spiċċaw tkellmu fuq il-ħsieb tal-poeżiji separatament, kull 

wieħed f’paragrafu għalih, mingħajr rabta bejniethom; 

 Ferrxu l-istess argument (dwar l-istess aspett, eżempju l-ilsien Malti) f’paragrafi differenti 

bla sekwenza loġika; 

 Naqsu milli jorbtu argument m’ieħor (u xi drabi kien hemm anki nuqqas ta’ rabta fl-istess 

paragrafu). 

 

Xi ftit mill-kandidati kitbu t-‘tieni’ introduzzjoni f’nofs il-komponiment għax qasmu l-komponiment 

bejn ir-Romantiċi u l-Moderni. Dan naqqas mis-sekwenza loġika tal-argumenti. Ftit kienu dawk li 

m’għamlux konklużjoni (jew bdewha u ma komplewhiex), u kienu ħafna inqas dawk li bdew mill-

ewwel jargumentaw bla ma għamlu introduzzjoni. Ftit ħafna kienu dawk li ma segwewx 

konsistenza fit-tul tal-paragrafi. 

Ir-Referenzi u l-Kwotazzjonijiet: 

Il-maġġoranza tal-istudenti għamlu referenza kontinwa għax-xogħlijiet letterarji. Ftit kienu dawk li 

ma kkwotaw xejn mill-poeżiji. Xi nuqqasijiet li dehru fil-komponimenti kienu dawn: 

 Ammont sostanzjali ta’ kwotazzjonijiet li kważi kważi tilfu l-utilità tagħhom; 

 Xi kandidati ma rabtux il-kwotazzjoni ma’ dak li kienu qegħdin jargumentaw dwaru; 

 Ħafna mill-kwotazzjonijiet ma kinux preċiżi; 

 Kien hemm xi kandidati li kkwotaw sempliċiment biex ikunu kkwotaw. 

Is-Sintassi u l-Grammatika: 

Il-maġġoranza tal-istudenti kellhom nuqqasijiet sostanzjali f’dan l-aspett, fosthom insemmu: 

 In-nuqqas ta’ ċarezza fl-espressjoni tal-argumenti, tant li xi drabi dak li nkiteb ma setax 

jinftiehem; 

 In-nuqqasijiet serji fil-grammatika u fil-binja sintattika (uħud ma ddistingwewx bejn il-

Malti mitkellem u l-Malti miktub); 

 L-użu ħażin tal-punteġġjatura. 



RAPPORT TAL-EŻAMINATURI TAL-MALTI FIL-LIVELL INTERMEDJU - MEJJU 2015 

8 

 

Bħala eżempji ta’ dawn it-tipi ta’ żbalji nistgħu nsemmu dawn:  kien poeta romantiċi, f’dan il-

poeżija, qegħdin attakkati minn għadu, biex jagħmlu tempju bħal dawn, il-fidi u t-talb għaqqdet 

lill-Maltin, il-mentalità tal-Maltin baqa’, fi tliet poeżija tiegħu, l-ispirazzjoni u l-armonija tal-ambjent 

huwa mezz, mistrieħ u serenità li ma tinstab imkien, il-qawwa tal-mewġ farrak il-moll, u diversi 

postijiet fil-pajsaġġ tagħna qiegħed jinqered. 

L-Ortografija: 

Kważi l-istudenti kollha tilfu l-marki tal-ortografija f’din it-taqsima. Kien hemm bosta żbalji 

ortografiċi li huma banali għal dan il-livell, bħall-użu ħażin tal-artiklu mehmuż mal-partiċelli, żewġ 

ie f’kelma waħda, il-linja li ma nqatgħetx fl-ittra gĦ, it-tikka li ma nkitbitx fuq l-ittri li jeħtiġuha, u n-

nuqqas ta’ differenza bejn il-vokali etimoloġika u l-vokali tal-leħen. 

 

TAQSIMA D – IL-KOMPONIMENT FUQ IN-NARRATTIVA/DRAMA (20%) 

 

B’mod ġenerali ma kienx hemm preferenza bejn in-narrattiva u d-drama. Dawk li għażlu l-

mistoqsija marbuta man-narrattiva, kważi kollha għażlu l-mistoqsija D1 filwaqt li dawk li għażlu l-

mistoqsija marbuta mad-drama, b’mod ġenerali ma kienx hemm waħda li tispikka iktar mill-oħra. 

Il-Kontenut: 

F’din it-taqsima, il-maġġoranza dehru li fehmu li komponiment letterarju għandu jiddiskuti, u 

mhux biss jinterpreta l-ħsieb tat-test letterarju. Il-maġġoranza tal-kandidati li għażlu l-ewwel 

mistoqsija tan-narrattiva dehru li fehmu l-mistoqsija u kitbu argumenti validi dwar is-sehem tal-

qari u l-kotba fir-rumanz Leli ta’ Ħaż-Żgħir ta’ Ġużè Ellul Mercer. Il-kandidati li għażlu li jwieġbu 

din il-mistoqsija semmew: 

  l-allegorija tal-għar ta’ Platun f’rabta mas-Sur Kelin u Leli; 

  xi filosfi u kittieba li influwenzaw il-ħsieb ta’ Leli; 

  l-irwol influwenti ta’ Dwardu Buqerq f’rabta mal-kotba li kien sellef lil Leli; 

  it-telfien tal-fidi; 

  l-impatt fuq ir-relazzjoni ta’ Leli ma’ Vira.  

Il-maġġoranza tal-kandidati wrew li għandhom għarfien tajjeb ta’ ħafna minn dawn il-punti fir-

rumanz. Madanakollu, kien hemm ammont żgħir ta’ kandidati li rrepetew l-istess argumenti u/jew 

donnhom irrakkontaw ir-rumanz aktar milli ddiskutew il-mistoqsija. 

Dawk li wieġbu t-tieni mistoqsija tan-narrattiva, fil-maġġoranza tagħhom kitbu argumenti validi 

dwar l-iżvolġiment tar-relazzjoni bejn Leli u Vira f’Leli ta’ Ħaż-Żgħir ta’ Ġużè Ellul Mercer.  

Bosta mill-kandidati li għażlu din il-mistoqsija semmew: 

  l-impatt negattiv ta’ Dwardu Buqerq; 

  l-irwol ta’ Klara;  

  l-ittra anonima li bagħat Dwardu u xi ittri oħra ta’ Klara; 

  l-influwenza tal-kotba li biegħdu lil Leli mit-twemmin Nisrani b’konsegwenza fuq ir- 

relazzjoni tiegħu ma’ Vira (vjolenza domestika, fost oħrajn). 

Xi ftit mill-istudenti ħarġu barra mis-suġġett, minħabba li madwar nofs il-komponiment iddiskuta 

r-relazzjonijiet ta’ mħabba li hemm fir-rumanz bħar-relazzjoni tas-Sa Marjann ma’ żewġha. 

B’hekk, injoraw dak li verament kienu mitluba jwieġbu. Anke hawn kien hemm xi ftit kandidati li 

rrepetew l-istess argumenti u/jew donnhom irrakkontaw ir-rumanz aktar milli ddiskutew il-

mistoqsija. 
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Fil-każ tal-mistoqsijiet tad-drama, il-maġġoranza tal-kandidati li għażlu l-ewwel mistoqsija mit-

tnejn mogħtija, dehru li fehmu l-mistoqsija u kitbu argumenti validi dwar il-kunflitt konformisti-

individwalisti fid-dramm Menz ta’ Francis Ebejer. Bosta semmew lil Menz u lil Ġorġ (u xi wħud lil 

Tereża) bħala l-individwalisti li jsibu ruħhom f’kunflitt maċ-ċittadini fil-belt ta’ Ebejer. Il-parti l-kbira 

tal-kandidati semmew kemm lill-karattri tal-Pasti u lil tat-Taksi/u lil-Lukandier, kif ukoll lill-pulizija 

u lill-Gvernatur Ludilla B. B’mod ġenerali jista’ jingħad li l-maġġoranza ta’ dawk li għażlu din il-

mistoqsija dehru li għandhom għarfien tajjeb tad-dramm minkejja li dejjem issib dawk il-waħdiet li 

rrepetew l-istess argumenti u/jew donnhom irrakkontaw id-dramm aktar milli ddiskutew il-

mistoqsija. 

Il-parti l-kbira tal-kandidati li għażlu t-tieni mistoqsija tad-dramm dehru wkoll li għandhom 

għarfien tajjeb tad-dramm. Bosta kitbu argumenti validi dwar l-ingann li kellu jsofri Menz 

minħabba l-proċess ta’ ħasil il-moħħ minn Ludilla B. Kien hemm xi wħud li donnhom implikaw li 

Menz ġie ingannat b’mod sħiħ tant li sar konformist. Kienu aktar maturi dawk l-argumenti li 

ddiskutew il-fatt li Menz xorta waħda qatt ma uża s-servizzi li offrietlu l-belt, u b’hekk wieħed ma 

jistax jgħid li Menz miet bħala konformist. 

L-Espressjoni: 

L-ikbar nuqqas, li baqa’ jippersisti anki f’din it-taqsima, kien il-mod kif l-istudenti esprimew l-ideat 

tagħhom. Il-maġġoranza tal-istudenti kitbu l-ftuħ u l-għeluq tal-komponiment f’din it-taqsima 

ħafna aħjar mill-ftuħ u l-għeluq li kitbu fil-komponiment ta’ taqsima Ċ. Il-maġġoranza tal-kandidati 

kitbu l-argumenti tagħhom f’sekwenza loġika. Però, kien hemm xi wħud li kitbu, anke f’din it-

taqsima, l-istess kliem tal-mistoqsija bħala introduzzjoni jew irrepetew l-introduzzjoni bħala 

konklużjoni, jew irrepetew l-argumenti li kienu kitbu dwarhom fil-qofol tal-komponiment.   

F’din it-taqsima wkoll, il-maġġoranza tal-kandidati għamlu referenza kontinwa għat-testi letterarji. 

Però, xi studenti ma għamlux kwotazzjonijiet biex isaħħu l-argumenti tagħhom, mentri kien 

hemm oħrajn li wrew li verament studjaw f’dettall it-test letterarju billi kkwotaw biex isaħħu l-

argumenti tagħhom. F’din it-taqsima reġa’ deher ukoll in-nuqqas ta’ xi wħud mill-kandidati li 

għadhom ma jafux meta, fejn u għaliex għandhom jikkwotaw it-test letterarju. 

Is-Sintassi, il-Grammatika u l-Ortografija: 

Hija ħasra li l-parti l-kbira tal-kandidati tilfu bosta marki minħabba żbalji serji fis-sintassi u l-

grammatika li għamlu fil-komponimenti tagħhom. F’xi każi wkoll, l-użu tal-punteġġjatura reġa’ 

kien ineżistenti jew inkella l-punteġġjatura ntużat b’mod żbaljat. Bħala eżempji ta’ dan kollu 

nistgħu nsemmu dawn: 

persuna solitarja li spiċċa ħareġ ta’ antieroj, il-parabbola jista’ jiġi kkomparat, reliġjon Nisrani, 

professjoni tiegħu hu t’avukat, il-ħajt għoli...tirrappreżenta l-firda, beda jitqanqlu fih id-dubji, 

dittatur li tindaħal, il-beraħ tissimbolizza, huma jrid jagħmluh, ċertu distanza, ċertu karattri. 

Kważi l-kandidati kollha tilfu l-marki tal-ortografija f’din it-taqsima wkoll. Din hija ħaġa serja għax 

ma jistax ikun li l-kandidati li jersqu għall-eżami tal-Malti f’dan il-livell ma jkunux jafu jiktbu sew 

bil-Malti. Fost l-iżbalji ta’ dan it-tip nistgħu nsemmu tis-simboliza, iż-żewweġ, minnħabba, jipritka, 

għallura, ħbieberija, bil-lejl, ta’ l-għar, ma setgħax, sa dan it-tant, jirrapreżenta, darhom (minflok 

daharhom), jaċettaw, imġieba, kull ma, żvillup, skond, baqet, ma (minflok ma’), tista, jittradija, 

ovjament, u  kullħadd. 

Xi kandidati saħansitra ivvintaw kliem li ma jeżistix fil-Malti li wieħed jista’ jikklassifikah bħala 

nuqqas ta’ għarfien jew nuqqas ta’ ħila fil-kompetenza lingwistika tal-kandidati. Bħala eżempji 

nistgħu nsemmu ddiskut, diskusti (minflok diżgustanti), kontijiet (minflok kontinenti), jitradi, 



RAPPORT TAL-EŻAMINATURI TAL-MALTI FIL-LIVELL INTERMEDJU - MEJJU 2015 

10 

 

traġixxa, signifikanti, patrijottiċiżmu, issimbolat, kumparament, qlubezza, vizzjona, iddiskrivati, 

introduċidut, u riflett. 

Konklużjoni 

Ħafna mill-istudenti jridu jieħdu aktar bis-serjetà l-analiżi letterarja tal-Poeżija. Jidher biċ-ċar li 

għadd imdaqqas ta’ kandidati m’għandhomx għarfien (li jilħaq il-livell xieraq) ta’ x’inhu l-iskop tal-

poeżija, u kif u għaliex tiġi studjata. Min-naħa l-oħra, kien ħafna akbar l-ammont ta’ kandidati li 

marru tajjeb fl-analiżi letterarja tan-Narrattiva u d-Drama. Dawn urew biċ-ċar li ħadu aktar bis-

serjetà l-istudju tat-testi letterarji u fehmu kif iridu jargumentaw b’rabta mal-mistoqsija li għażlu. 

Fil-fatt, l-ammont tal-kandidati li ħarġu barra mis-suġġett fil-komponiment letterarju tal-Poeżija 

kien ħafna akbar milli f’tan-Narrattiva/Drama. 

 

Iċ-Chairperson 

Bord tal-Eżaminaturi 

 

 

 


