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IL-MALTI FIL-LIVELL INTERMEDJU 
IS-SESSJONI TA’ MEJJU 2008 

IR-RAPPORT TA’ L-E śAMINATURI 
 

1.0 Statistici 
Għal dan l-eŜami tal-Malti fil-livell Intermedju, din is-sena rreāistraw 578 kandidat.  Din il-
figura turi 106 (15.5 %) anqas mis-sena l-oħra li wkoll kienet rat 21 kandidat anqas mis-sena 
ta’ qabel.  Ir-raāunijiet għal dan it-tnaqqis jistgħu jkunu diversi, iŜda ta’ min wieħed jindaga 
x’inhi l-biëëa meta tqis li l-Malti, wara l-IngliŜ, kien dejjem suāāett popolari mal-istudenti tas-
‘sixth form’ u għamel Ŝmien in-numru ta’ dawk li joqogħdu għalih kien qed jiŜdied minn sena 
għal ohra. 
 
Madankollu meta wieħed iqabbel ftit l-istatistiëi jsib li għalkemm in-numru ta’ kandidati li ħadu 
grad A kien ftit akbar minn tas-sena l-oħra, in-numru ta’ kandidati li weħlu kien akbar ukoll.  
Mill-figuri kollha li jidhru fit-tabella t’hawn taħt nistgħu ngħidu għal darb’oħra li ħafna mill-
kandidati li jagħtu dan l-eŜami mhumiex jilħqu l-livell mixtieq.  Donnu s-suāāett mhux qed 
jittieħed b’dik is-serjetà li tistħoqqlu u forsi jkun hemm min jagħŜel dan is-suāāett għax 
mingħalih li hu faëli peress li jitratta l-lingwa materna tiegħu li juŜaha kuljum biex jesprimi 
ruħu.  IŜda wieħed irid iŜomm f’moħħu li biex tmur tajjeb f’eŜami, hu x’inhu s-suāāett, trid 
qabel xejn ikollok interess fih u mbagħad matul il-kors ta’ studju tistudjah sewwa u tfannad fl-
għarfien tad-diversi taqsimiet tiegħu, f’dal kaŜ, il-lingwistika u l-letteratura.  Terāa’, mhux billi 
wieħed jitkellem bil-Malti, b’daqshekk għandu xi garanzija li se jmur tajjeb! Il-kummenti li āejjin  
jistgħu jagħtu ħjiel ta’ dan li qed ngħidu. 
 
Grad A B C D E F ABS RE Ā. 
Nru 23 65 197 137 68 73 15 578 
% 4.0 11.2 34.1 23.7 11.8 12.6 2.6 100 
 
 

2.0  L-ORALI (10%) 
 
Minn din is-sena din it-taqsima beda jkollha 10% tal-marki flok 20%.  Dan sar għax inħass li l-
komponiment āenerali li hu taqsima importanti ħafna fil-karta ta’ dan il-livell, kellha tiŜdiedlu l-
marka biex tirrifletti din l-importanza. 
 
L-Orali jsir biex il-kandidat juri l-ħila lingwistika tiegħu fit-taħdit bil-Malti.  Biex jagħmel dan, il-
kandidat jingħata suāāett u quddiem eŜaminatur juri l-fehmiet tiegħu dwaru.  Il-āudizzju jsir 
fuq diversi kriterji marbutin mal-ħiliet fl-argumentazzjoni fosthom l-espressjoni tal-ħsieb, l-
iŜvilupp tal-ideat, l-uŜu ta’ Malti korrett mil-lat grammatikali u idjomatiku. 
 
Nerāgħu nirrepetu dak li għedna fir-rapport tas-snin ta’ qabel, li ħafna kandidati ma jitħarrāux 
fil-lingwa mitkellma u jersqu għal dan l-eŜami neqsin mill-kunfidenza jew agħar billi juŜaw 
lingwaāā li xejn ma juri li jafu jitkellmu b’Malti li jixraq tabilħaqq lill-Ilsien għaŜiŜ ta’ pajjiŜna.  
Fost l-aktar difetti komuni kien hemm in-nuqqas ta’ ħila ta’ wħud li ma jafux ifissru ruħhom 
tajjeb u b’mod effettiv bil-Malti meta jitkellmu, l-uŜu ta’ spiss ta’ kliem u fraŜijiet bl-IngliŜ u biŜa’ 
jew ansjetà li āagħlet lil xi wħud jibqgħu b’ħalqhom magħluq. Nissuāāerixxu li matul il-kors ta’ 
studju l-għalliema f’dan il-livell għandhom iħajru u jħeāāu lill-istudenti tagħhom jipprattikaw il-
lingwa mitkellma billi fil-klassi jāagħluhom jiddiskutu u jesprimu ruħhom dwar diversi suāāetti li 
jolqtuhom ħalli b’hekk irabbu dik il-kunfidenza fihom infushom meta jiāu biex jitkellmu 
quddiem in-nies u biex l-għalliema jikkoreāuhom meta jisimgħuhom jitkellmu b’Malti ‘nofs 
kedda’.  Ta’ min ifakkar li biex wieħed jitgħallem u jidra jitkellem b’Malti korrett u idjomatiku jrid 
jaqra kemm jiflaħ il-kitba ta’ awturi stabbiliti.  Sfortunatament illum il-passatemp tal-qari 
m’għadux popolari daqs kemm kien qabel u forsi dan qed iħalli effett negattiv fuq ir-riŜultati ta’ 
l-eŜamijiet tal-Malti. 
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3.0  L-EśAMI TAL-KITBA (90%) 
 

3.1  TAQSIMA A – KOMPONIMENT ĀENERALI (30%) 
 
L-għaŜla li kellhom il-kandidati fil-karta ta’ l-eŜami kienet tajba u raāonevoli.  Mill-ħames titli li 
ngħataw din is-sena, l-aktar komponiment popolari mal-kandidati kien in-numru 5, M’aħna 
xejn bla teknoloāija.  Warajh kien hemm in-numru 3 Il-ħolm taŜ-ŜgħaŜagħ u n-numru 2 Is-
solitudni fi Ŝmienna. Imbagħad kien hemm in-numru 1 Lura d-dar wara għoxrin sena u fl-
aħħar in-numru 4 F’sala ta’ sptar. 
 
B’mod āenerali, il-livell ma kienx wieħed ħaŜin.  Deher bië-ëar li ħafna kienu dawk il-kandidati 
li taw kas għat-tqassim tal-paragrafi u l-uŜu tal-punteāājatura. Xi wħud imbagħad kellhom 
ideat tassew maturi u li āew Ŝviluppati bis-sengħa u mogħnija b’Malti sabiħ u mexxej u li tieħu 
gost taqrah. 
 
IŜda …..nuqqasijiet kien hemm. 
 
Xorta għadek issib min għadu jikteb komponiment fejn issib paragrafu wieħed fil-korp tax-
xogħol, u sintassi ħaŜina.  Kien hemm ukoll xi kandidati li għadhom jiktbu komponiment bil-
Malti mingħajr ħsieb u pjan; hekk kif tiāihom f’moħħhom il-kelma, jaqbdu u jniŜŜluha mingħajr 
lanqas biss jippruvaw janalizzaw u jaraw jekk hix se tfisser tajjeb dak li jridu jgħidu u wisq 
anqas kif tinkiteb.  Dan huwa nuqqas kbir u serju.  Xi wħud, kellhom ortografija fqira ħafna u 
idjoma ta’ livell medjokri u kultant banali.  Dan kollu ma tippretendihx f’dan il-livell u lanqas 
tista’ tittollerah. 
 
Barra minn hekk, kien hemm uħud li ma Ŝammewx mat-tul tal-komponiment u kitbu inqas 
minn 450 kelma li kien il-minimu mitlub minnhom.  Mhux wieħed jew tnejn kitbu inqas minn 
300 kelma!  Dan juri li dawn il-kandidati mhumiex imħarrāa sewwa mill-għalliema tagħhom 
biex jiktbu għat-tul meħtieā.  Dawn āew penalizzati. 
 
Kien hemm nuqqas serju ta’ ideat oriāinali madankollu minn dawk li għaŜlu komponiment 
numru 3 (Il-ħolm taŜ-ŜagħŜagħ) u numru 5 (M’aħna xejn bla teknoloāija).  Taqra wieħed qisek 
qed taqra ta’ kollha. Fin-numru 3 speëjalment, il-‘ħolm’ komuni huwa l-flus, karozza, imħabba, 
xogħol tajjeb u safar.  Ftit āiehom f’moħħhom jiktbu fuq l-imħabba lejn il-proxxmu, ix-xogħol 
volontarju u s-sejħa għall-ħajja reliājuŜa.  Forsi dan kollu jirrifletti wkoll iŜ-Ŝmien u l-mentalità li 
telgħin biha Ŝ-ŜgħaŜagħ tal-lum. 
 
L-aktar komponimenti sbieħ fil-mod kif āew imfassla u miktuba, fil-fehma tagħna, kienu n-
numru 2 (Is-solitudni fi Ŝmienna) u numru 4 (F’sala ta’ sptar).  Huwa fatt magħruf li l-element 
tas-solitudni jiftaħ lok għal ħafna ħsibijiet profondi, u ħafna kienu dawk li saħqu fuq il-fatt li 
tista’ tkun qalb ëorma nies u xorta tkun iŜolat.  Min għaŜel wieħed minn dawn iŜ-Ŝewā titli wera 
maturità kbira fl-argumenti tiegħu u oriāinalità. 
 
Għalkemm kien hemm min kiteb ukoll il-pjan ta’ kif se jqassam ix-xogħol, deher ëar li mhux 
kollha fasslu dan il-pjan biex jimxu miegħu.  Fil-fatt tintebaħ li xi kultant il-kandidati jibdew 
jiktbu bla ma jkollhom l-iëken ħjiel fejn iridu jaslu bl-ideat jew l-argumenti tagħhom, u sikwit 
jerāgħu jmorrulek lura għall-istess argument li jkunu tkellmu fuqu qabel.  Dan juri nuqqas serju 
ta’ ppjanar.  Ħaāa bħal din ukoll tirrifletti l-mod xejn għaqli li bih tħarrāu mill-għalliema 
tagħhom. 
 
F’dak li għandu x’jaqsam mal-punteāājatura mbagħad, il-livell kien wieħed ta’ min ifaħħru, 
għalkemm xorta kien hemm dawk il-ftit li, għax imdorrijin ma jagħtux kas ta’ dan l-element 
importanti fil-kitba, ma juŜawhiex jew juŜawha ħaŜin.  Anki hawn l-għalliema għandhom jiābdu 
l-attenzjoni tal-istudenti tagħhom  meta jindunaw b’dan id-difett waqt li jkunu jikkoreāulhom il-
kitbiet tagħhom. 
 
Rigward l-iŜbalji ortografiëi, l-eŜaminaturi āabru lista twila mhux ħaŜin, u forsi mhux lok li 
nāibuha f’dan ir-rapport.  BiŜŜejjed ngħidu li l-biëëa l-kbira ta’ dawn l-iŜbalji huma ħtija tan-
nuqqas ta’ għarfien tar-regoli tal-ortografija tal-Malti u forsi aktar minn hekk tat-traskuraāni. 
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Barra minn hekk ta’ min isemmi wkoll ëerti Ŝbalji sintattiëi u grammatikali li jdarrsuk meta tqis li 
dawn il-kandidati qed jagħmlu l-eŜami tal-lingwa li jitkellmu biha kuljum.  śball li āie nnotat fil-
kitba ta’ wħud  kien dak tan-nuqqas ta’ qbil bejn l-aāāettivi u n-nomi f’dak li hu āens jew fejn il-
verb ma jaqbilx mas-suāāett tiegħu.  Interessanti kien il-fatt li dan l-iŜball dejjem  sar meta s-
suāāett kien fil-āens femminil u mhux fil-āens maskil!   
 
Ħaāa oħra li tinkwetak hija l-kitba nieqsa mill-idjoma sabiħa tal-lingwa tagħna.  Din hija prova 
ëara li l-istudenti m’għadhomx jaqraw fil-ħin ħieles tagħhom bir-riŜultat li meta jiāu biex jiktbu 
ma jagħmlux distinzjoni bejn il-Malti mitkellem u l-Malti miktub.  Għadhom ma jafux li f’xogħol 
ta’ dan il-livell hu mistenni minnhom li juŜaw Malti idjomatiku, b’lingwaāā mexxej u mirqum li 
juri dik il-maturità li wieħed jistenna minn persuni li suppost fanndu aktar fl-istudju tal-lingwa.  
Xi wħud, konxji minn dan, ippruvaw juŜaw xi tip ta’ idjoma, imma din kienet fjakka, medjokri 
jew imqanŜħa.  Ngħiduha mingħajr tlaqliq li ħafna minn dawn id-difetti li osservajna fit-
tweāibiet tal-kandidati kienu ħtija tan-nuqqas ta’ qari bil-Malti. 
 
Il-bord tal-eŜaminaturi jirrakkomanda lill-għalliema ta’ dan is-suāāett biex kemm jista’ jkun 
jiābdu l-attenzjoni tal-istudenti tagħhom kull meta jinnotaw Ŝbalji u difetti bħal dawn li 
semmejna fil-kitbiet tagħhom ħalli jdaħħlulhom f’moħħhom li mhux kollox jgħaddi u li l-kitba 
titlob ëerta sengħa.  Mill-banda l-oħra l-istudenti nfushom għandhom jidħlu għal dan l-eŜami 
b’impenn sħiħ u bi tħejjija serja u xierqa.  Matul is-sentejn kors ta’ studju huma jridu 
jikkonsolidaw dak li tgħallmu fis-sekondarja ħalli fil-kitba tagħhom toħroā aktar il-maturità 
mhux biss fl-ideat iŜda wkoll fl-espressjoni. Fl-aħħar nett l-eŜaminaturi semmew ukoll li xi 
wħud mill-kandidati ma ddejqu xejn juŜaw kliem baxx u vulgari.  Kliem bħal dan Ŝgur li 
m’għandux postu f’komponiment, aktar u aktar f’eŜami.  Dan jurina ëar li xi kandidati jaqbdu 
jiktbu kif imdorrijin jitkellmu u li hi tassew ħasra. 
 
 

3.2  TAQSIMA B – KOMPONIMENT FUQ IL-LINGWISTIKA (20 %) 
 
Hawnhekk ukoll, l-għaŜla tal-mistoqsijiet li kellhom il-kandidati fil-karta tal-eŜami kienet waħda 
xierqa u raāonevoli.  It-tliet mistoqsijiet li ngħataw kienu konëiŜi u ëari.  L-aktar waħda li 
ntgħaŜlet kienet in-numru 2, dik dwar l-iŜvilupp tal-lingwa u l-elementi li jsawruha.  Warajha 
kien hemm in-numru 3, dik dwar il-bilingwiŜmu.  Mistoqsija numru 1, dwar is-sintassi fejn 
għandhom x’jaqsmu l-‘grammatika’ u l-‘espressjoni’, bilkemm kien hemm għoxrin li għaŜluha, 
forsi nħasset xi ftit tqila jew āew aktar imħejjijin għaŜ-Ŝewā mistoqsijiet l-oħra.   
 
śball serju li għamlu bosta kandidati li għaŜlu li jwieābu mistoqsija numru 3 kien li ma taw l-
ebda eŜempji mit-taħdit ta’ kuljum mill-ħajja tal-poplu Malti kif kien mitlub minnhom.  Il-
maāāoranza taw eŜempji minn sitwazzjonijiet fil-ħajja soëjali Maltija, imma xejn mit-taħdit.  
Għalhekk bosta tkellmu sew fuq l-erba’ aspetti hekk kif mitlub minnhom fil-mistoqsija imma 
ma taw l-ebda eŜempju mit-taħdit; għaldaqstant tnaqqsulhom xi marki.  Kien hemm ukoll uħud 
li ma semmewhomx kollha l-erba’ aspetti (oriāini – kapaëità – funzjoni – attitudni), filwaqt li 
kien hemm oħrajn li kkonëentraw biss fuq l-aspett ta’ attitudni. 
 
Mistoqsija numru 2 donnha kienet l-aktar waħda favorita, forsi għax fiha tidħol l-istorja ta’ 
pajjiŜna u tal-ilsien Malti.  Il-biëëa l-kbira ta’ dawk li għaŜlu li jwieābu din il-mistoqsija taw 
għadd kbir ta’ eŜempji kif mitlub minnhom, xi wħud tassew fid-dettall.  IŜda kien hemm uħud li 
ma tawx importanza lil xi wieħed mill-elementi li jsawru l-ilsien Malti.  Bosta kkonëentraw 
ħafna fuq l-element rumanz u fuq l-elementi l-oħra (is-Semitiku u l-Anglosassonu) ftit li xejn. 
 
Kif intqal qabel, ftit biss għaŜlu mistoqsija numru 1, dik fuq il-grammatika u l-espressjoni, il-
grammatika tal-qiegħ u l-grammatika tal-wiëë, eëë.  Dawn tista’ tgħid kollha wieābu tajjeb 
ħafna u dehru li kienu mħejjijin sew f’dan is-suāāett.  Il-kitbiet kellhom għadd āmielu u varjat 
ta’ eŜempji, imsieħba wkoll bis-‘siāar’ li fissru sew ix-xogħol tal-kostitwenti tal-kelma, eëë. 
 
Tista’ tgħid fil-komponimenti kollha spikkat ir-riproduzzjoni tan-noti studjati bl-amment; tant hu 
hekk, li ħafna mit-tweāibiet kellhom l-istess eŜempji u daħla u għeluq.  Dak li għedna għall-
komponiment āenerali rigward l-iŜbalji sintattiëi u grammatikali, jgħodd ukoll għal din it-
taqsima.  Minħabba f’hekk ħafna tilfu marki prezzjuŜi li għal uħud kienu l-ħtija li weħlu.  
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3.3  TAQSIMA ê – KOMPONIMENT FUQ IL-POEśIJA (20%) 

 
F’din it-taqsima l-kandidati ngħataw Ŝewā mistoqsijiet biex iwieābu waħda biss minnhom.  L-
ewwel mistoqsija kienet dwar ‘L-ambjent naturali’ waqt li t-tieni waħda kienet dwar ‘It-tiārib tal-
ħajja’.  Il-biëëa l-kbira ta’ l-istudenti għaŜlu li jwieābu l-ewwel waħda.  Dan jista’ jkun għaliex 
ħafna mill-poeŜiji li kellhom jistudjaw kienu diāa għamluhom meta kienu qed iħejju ruħhom 
għall-eŜami taë-êES u għalhekk ħassewhom aktar familjari magħhom. 
 
Fl-esejs letterarji ta’ din it-taqsima deher ëar l-iŜbilanë bejn ix-xogħlijiet ta’ poeti tradizzjonali 
meta mqabbla mal-poeŜiji ta’ poeti kontemporanji.  Ta’ min jinnota li għadd āmielu ta’ 
komponimenti ma kinux għajr āabra ta’ ħsibijiet ta’ poeŜiji li ngħataw bħala noti mill-għalliema 
tagħhom tal-iskola jew tal-privat.  Dawn il-ħsibijiet kienu msensla f’hekk imsejjaħ esej 
letterarju.  Ftit ħafna kienu dawk il-kandidati li azzardaw jikkummentaw lil hinn minn dak li kien 
magħruf u miktub tista’ tgħid mill-kotra.  BeŜgħu jagħtu l-fehmiet personali tagħhom fejn 
dehrilhom li l-kummenti setgħu kienu sensittivi.  Imbagħad kien hemm uħud, li donnhom ma 
tantx kellhom interess fil-letteratura Maltija, ma kinux jafu sewwa sew x’ser jiktbu u qagħdu 
jduru mal-lewŜa mingħajr ma indirizzaw direttament it-tweāiba tagħhom relevanti għall-
mistoqsija.  Kien jidher ëar li ħafna mill-komponimenti letterarji ma kinux Ŝviluppati kif jixraq bi 
kwotazzjonijiet magħŜula biex isaħħu l-argumenti.  B’danakollu kien hemm komponimenti 
tajbin li jagħtuk pjaëir int u taqrahom.  Il-kandidati li kitbu dawn il-komponimenti kienu dawk li 
tabilħaqq interessaw irwieħhom fil-letteratura Maltija u ħadu bis-serjetà l-istudju tagħha matul 
is-sentejn kors.  
 
Sena wara sena, f’dan ir-rapport niābdu l-attenzjoni tal-għalliema ta’ dan is-suāāett li ħafna 
studenti ma jafux jiktbu komponiment letterarju tajjeb u xieraq għal dan il-livell.  Mingħalihom li 
billi tgħid xi ħaāa dwar xi poeŜiji li huma relevanti għat-tema huwa biŜŜejjed.  Dawn it-talin 
iridu jifhmu li l-komponiment letterarju jrid jinbena bl-argumenti u mhux bl-eŜempji u l-
kwotazzjonijiet mill-poeŜiji.  Dawn ta’ l-aħħar huma meħtieāa biex issaħħaħ l-argumenti li 
tippreŜenta.  Kien hemm min kellu ħjiel ta’ dan iŜda l-argumenti tiegħu tħallew mhux 
Ŝviluppati; b’hekk kitbu komponimenti qosra u xotti wisq.  Din it-tattika, komuni ħafna fil-
kandidati li jersqu għall-eŜami taë-êES, donnha tibqa’ tippersisti fihom anki f’dan il-livell.  
Ħaāa bħal din turi ëar li dawn il-kandidati baqgħu ma mmaturawx u m’għamlux progress matul 
is-sentejn kors ta’ studju f’ dan is-suāāett.   
 
Għaldaqstant nerāgħu nirrakkomandaw lill-għalliema biex iħarrāu l-istudenti tagħhom fil-kitba 
tal-komponiment letterarju u joqogħdu attenti x’noti jagħtuhom.  Il-kitba ta’ komponiment 
letterarju titlob tħejjija serja u taħriā kontinwu u l-istudenti jridu jifhmu li l-argumenti u l-
kummenti dwar temi partikolari jridu jmorru ’l hemm mis-sempliëi ħsieb tal-poeŜija.  Anki l-fatt 
li għadd āmielu ta’ kandidati kitbu l-esej tagħhom u ħasbu biss f’xi ħames jew sitt poeŜiji meta 
kellhom ħafna aktar x’jistudjaw u x’janalizzaw, juri kemm il-mentalità tas-sekondarja tkun 
għadha taħkimhom.  Barra t-taħriā f’dit-tip ta’ kitba, l-għalliema jridu jħajru u jħeāāu lill-
istudenti tagħhom jaqraw kemm jistgħu xogħlijiet ta’ kritika letterarja ħalli b’hekk jgħinu lilhom 
infushom jiŜviluppaw mentalità aktar matura li tgħinhom isawru argumenti u kummenti 
relevanti u serji meta jiktbu dawn il-komponimenti letterarji. 
 
 

3.4  TAQSIMA D – KOMPONIMENT FUQ IN-NARRATTIVA (20% )   
 
Bħas-snin ta’ qabel, din it-taqsima jkollha mistoqsijiet fuq rumanz u mistoqsijiet fuq dramm u l-
kandidati jridu jwieābu mistoqsija waħda fuq xogħol wieħed.  S’intendi, l-għaŜla tax-xogħol 
letterarju stipulat fis-sillabu tkun f’idejn l-għalliema.  Is-sena l-oħra kienu ftit dawk li għaŜlu li 
jwieābu fuq ir-rumanz.  Ir-raāuni ovvja kienet li Taħt Tliet Saltniet ta’ ĀuŜè Aquilina hu rumanz 
ftit u xejn twil u bosta għalliema ppreferew id-dramm minnu.  IŜda din is-sena l-istorja kienet 
xort’oħra għaliex ir-rumanz Il-Gaāāa ta’ Frans Sammut barra li mhux rumanz twil fih narrattiva 
li tappella ħafna għaŜ-ŜgħaŜagħ.  Għaldaqstant ħafna kandidati għaŜlu li jwieābu dwaru, u 
deher li kien hemm bilanë mhux ħaŜin fl-għaŜla tal-mistoqsijiet. 
F’taqsima D, il-kandidati ngħataw Ŝewā mistoqsijiet dwar ir-rumanz Il-Gaāāa u Ŝewā 
mistoqsijiet dwar id-dramm ta’ Francis Ebejer Il-Āaħan ta’ Bināemma biex titwieāeb waħda 
biss. IŜ-Ŝewā mistoqsijiet dwar ir-rumanz jidher li t-tnejn intgħoābu għax ma kienx hemm xi 



Ir-rapport ta’ l-EŜaminaturi fil-livell Intermedju – Mejju 2008 

 6 

waħda li ntgħaŜlet aktar minn oħra, filwaqt li miŜ-Ŝewā mistoqsijiet dwar id-dramm, dik dwar il-
kritika soëjali donnha kienet aktar popolari.  Kien hemm diversi tweāibiet li wieħed jista’ jgħid li 
kienu tajbin u tieħu gost taqrahom.  Dawn wrew li ħadu l-istudju bis-serjetà u tgħallmu jwieābu 
b’għaqal mistoqsijiet letterarji, mertu wkoll għall-għalliema tagħhom.  Madankollu dawn kienu 
ftit wisq!  Il-biëëa l-kbira tal-kandidati, għal diversi raāunijiet, wrew dgħjufija  u nuqqas ta’ 
maturità fit-tweāibiet għall-mistoqsijiet letterarji.   
 
Id-difett ewlieni jibqa’ dejjem dak li l-kandidati jserrħu ħafna fuq in-noti li jingħataw mill-
għalliema tagħhom tal-iskola jew tal-privat.  Dan deher ëar ħafna għax bosta komponimenti 
kellhom l-istess argumenti wara xulxin bl-istess ordni u bl-istess kwotazzjonijiet. Ħafna ma 
jirrealizzawx li n-noti jingħataw bħala għajnuna biss u mhumiex it-tweāibiet bil-lest għall-
mistoqsijiet li joħorāu fl-eŜami. Fil-komponimenti ta’ din it-taqsima għadd ta’ daħliet u għeluq 
jew ma kienu konvinëenti xejn jew kienu dgħajfa jew saħansitra ma jagħmlux sens.  Hekk 
ukoll āara fl-argumentar ta’ ħafna li Ŝviluppa f’narrattiva jew sinopsis tad-dramm jew tar-
rumanz. Fir-rigward ta’ l-aħħar, ir-referenzi għall-argumenti kienu mill-anqas.  Deher ëar ukoll 
f’xi komponimenti in-nuqqas ta’ rabta bejn l-argumenti miājuba.   In-nuqqas ta’ ħila fil-kitba ta’ 
komponiment letterarju dehret fil-qosor xi drabi esaāerat.  IŜ-Ŝewā mistoqsijiet kien fihom 
x’tiddiskuti u x’tikkummenta, b’danakollu ftit kienu dawk li rnexxielhom iwieābu bit-tul mistenni 
minnhom għax ittrattaw it-tema tal-mistoqsija fl-aspetti kollha tagħha billi Ŝviluppaw l-
argumenti u l-kummenti personali tagħhom. Dak li għedna għat-taqsima tal-poeŜija jgħodd 
ukoll hawn.  Il-livell tal-esejs letterarji jidher baxx u xi drabi baxx iŜŜejjed.   
 
Barra l-aspett letterarju, tajjeb li ngħidu wkoll kelma dwar il-Malti uŜat f’dawn il-komponimenti 
mill-aspett ortografiku u sintattiku.  Kollox ma’ kollox ma kienx hemm xi ‘dnubiet mejta’ fil-
maāāoranza tal-kandidati, għalkemm xorta għadek issib dawk il-ftit li ma kellhomx għalfejn 
jersqu għal dan l-eŜami, għaliex mhux biss urew li ma jafux jiktbu b’Malti tajjeb jew jibnu 
sentenzi bis-sens, iŜda l-assurditajiet li ssograw jiktbu wieħed jistagħāeb mnejn āabuhom.   
 
 

4.0  Konklu Ŝjoni 
 
Intqal kemm-il darba f’dawn ir-rapporti li s-suëëess fl-eŜami huwa r-riŜultat tal-interess, tas-
serjetà u x-xogħol u l-istudju kontinwu matul is-sentejn kollha tal-kors u mhux billi wieħed 
jagħmel l-aħħar ftit āimgħat jaqra n-noti li jkun ingħata jew issellef jew min mingħalih jieħu ftit 
privat u jippretendi li jgħaddi u jāib grad għoli. La semmejna l-privat ta’ min jiābed l-attenzjoni 
ta’ kull min hu interessat fl-edukazzjoni, li dieħla, jekk mhux diāa daħlet sew, il-kultura tal-
privat, kultura li qed tħalli effetti ħŜiena fuq it-tagħlim fl-iskejjel.  Ħafna studenti qed jabbuŜaw 
ma joqogħdux attenti fl-iskola fejn jattendu biex imbagħad imorru jħallsu l-flus biex 
mingħalihom jieħdu dak li setgħu ħadu mill-iskola. 
 
Tħejjija tajba għal dan l-eŜami tolqot ukoll lill-għalliema li, m’għandniex dubju, il-biëëa l-kbira 
jagħmlu l-almu kollu tagħhom biex l-istudenti tagħhom jgħaddu mill-eŜami.  B’danakollu 
nisħqu li t-taħriā frekwenti tal-kitba tad-diversi komponimenti li wieħed isib f’dan l-eŜami, 
għandu jsir matul is-sentejn kors ta’ studju u jekk jista’ jkun jibda mill-bidu nett u mhux jitħalla 
għall-aħħar ftit xhur. B’dan il-mod l-għalliem jagħraf mill-ewwel id-difetti li jkollu l-istudent u 
jkollu Ŝmien biŜŜejjed biex jikkoreāih.  Suāāeriment li nixtiequ nenfasizzaw lill-għalliema hu li 
kemm jista’ jkun ma jħallux lill-istudenti tagħhom jaslu sal-eŜami b’dipendenza kbira fuq in-noti 
li jkunu għaddewlhom huma.  Jekk jiāri hekk ma jkunux verament għallmuhom u għamlu 
minnhom persuni maturi li kapaëi juŜaw moħħhom biex jesprimu ruħhom u l-fehmiet personali 
tagħhom b’mod ħieles u miftuħ.  Minflok, ikunu wassluhom sal-eŜami bħala persuni li tgħallmu 
bl-amment dak li tawhom huma u fil-waqt tal-prova, dawn l-imsejkna studenti kulma jkunu 
għamlu hu li rrepetew bħal pappagall u rreāettaw in-noti li jkunu belgħu.  
 
 L-istudenti jeħtieā jitgħallmu jfendu għal rashom l-aktar fejn tidħol il-kritika letterarja.  Minn 
dak li rajna waqt l-immarkar tal-karti sirna nafu x’qegħdin jgħallmu l-għalliema imma ma nafux 
x’tgħallmu tabilħaqq l-istudenti.  Dan joħroā mill-argumenti dgħajfa u ta’ livell ftit u xejn baxx li 
għadd āmielu ta’ kandidati pproduëew fil-komponimenti letterarji tagħhom.  Wieħed mill-
eŜaminaturi fir-rapport tiegħu saħaq kemm felaħ li ma jistax ikun li kollox jibqa’ għaddej basta 
jkun inkiteb jew tħarbex xi ħaāa, għaliex eŜaminatur ta’ reqqa jsibha bi tqila ma jtellifx għadd 
ta’ marki għal dan in-nuqqas.  
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Fl-aħħar nett nixtiequ niābdu l-attenzjoni wkoll dwar it-traskuraāni li juru wħud mill-kandidati 
fil-preŜentazzjoni tal-kitba tagħhom.  Il-kaligrafija ta’ dawn it-talin tagħmilha diffiëli għall-
eŜaminaturi li jagħrfu mad-daqqa t’għajn dak li jkun hemm miktub.  Wara tant snin jiktbu ma 
nippretendux li nsibu persuni li jkunu għadhom ma tgħallmux jiktbu pulit jew għallanqas b’mod 
li jintgħaraf malajr u mingħajr tbatija Ŝejda.  Dan id-difett ukoll jeħtieā li jiāi indirizzat mill-
għalliema, mhux biss dawk li jgħallmu lil dawn l-istudenti ta’ dan il-livell, iŜda aktar u aktar 
minn dawk tas-sekondarja u wkoll tal-primarja.  Il-kitba mħarbxa li bil-kemm tinqara tagħti l-
impressjoni ħaŜina ta’ ‘x’niāi naqa’ u nqum’. 
 
Il-bord tal-eŜaminaturi ma jixtieqx jagħlaq dan ir-rapport qabel ma jifraħ lil dawk il-kandidati li 
għax ħadmu bis-serjetà u studjaw matul il-kors ta’ studju għaddew b’marki tajbin.  Jalla dan l-
interess li wrew fil-lingwa u l-letteratura Maltija jkompli jikber fihom tul ħajjithom kollha.  L-
istess ngħidu lil dawk l-għalliema li wkoll għamlu ħilithom u dmirhom biex inisslu u jħeāāu fl-
istudenti li kellhom fil-klassijiet tagħhom l-imħabba u r-rispett lejn l-Ilsien u l-Letteratura ta’ 
pajjiŜna. 
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