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IL-MALTI FIL-LIVELL INTERMEDJU 

SESSJONI TA’ MEJJU 2016 

RAPPORT TAL-EŻAMINATURI 
 
L-għadd ta’ kandidati li nkitbu għall-eżami tal-Malti fil-livell Intermedju li sar f’Mejju tal-2016 kien ta’ 
284. F’Mejju tal-2015 kien hemm 322, waqt li f’Mejju tal-2014 kien hemm 437. Dan it-tnaqqis irid 
jinftiehem fil-kuntest taż-żieda fl-għadd ta’ kandidati li qed jagħmlu l-eżami fis-sessjoni ta’ Settembru u 
ż-żieda fl-għadd ta’ kandidati għall-eżami tal-Malti fil-Livell Avvanzat.  
 
Fis-sessjoni ta’ Mejju 2016, 132 kandidat u kandidata, jiġifieri 46.5%, ġabu bejn A u C, waqt li 229, 
jew 80.6%, ġabu bejn A u E. 15.1% tal-kandidati weħlu minn dan l-eżami. F’Mejju tal-2015, 46.9% tal-
kandidati ġabu bejn A u C, waqt li 82.3% ġabu bejn A u E. 
 

Mejju 2016 
 

Grad A B C D E F Assenti Total 

Numru ta’ Kandidati 11 29 92 60 37 43 12 284 

% 3.9 10.2 32.4 21.1 13.0 15.1 4.2 100.0 

 
 
L-ORAL (10%) 
 
Is-sillabu jistabbilixxi li “jingħataw tliet temi ta’ ġrajjiet kurrenti għad-diskussjoni.” Il-kandidati 
jagħżlu karta b’suġġett wieħed minn tlieta li l-eżaminatur jew l-eżaminatriċi jqiegħdu quddiemhom 
wiċċhom ’l isfel u mbagħad iridu jitkellmu fuqu għal madwar għaxar minuti biex juru l-ħila tagħhom fit-
taħdit bil-Malti. Il-kandidati ma jistgħux jagħżlu titlu ieħor għax l-ewwel wieħed ma jogħġobhomx jew 
għax m’għandhomx xi jgħidu fuqu. Il-marka 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. 
 

Il-kandidati jingħataw minuta biex jaħsbu fuq it-tema. Lil dawk li jsibuha diffiċli biex jibdew 
jitkellmu huma jew jeħlu fin-nofs għax ma jsibux iżjed xi jgħidu l-eżaminaturi jagħtuhom tagħrif 
importanti jew jistaqsuhom għadd ta’ mistoqsijiet biex iħeġġuhom ikomplu jiddiskutu s-suġġett. 
Il-marka tal-oral tkopri 10% tal-marka globali.  

 
L-istudenti jridu jipprattikaw it-taħdit fil-forom differenti tiegħu minn mindu jkunu żgħar biex 

irabbu fihom ċerta kunfidenza u jitgħallmu jużaw Malti addattat fit-taħdit formali tagħhom. Iridu jidraw 
jaqraw kotba u rivisti bil-Malti u jisimgħu programmi ta’ kwalità fuq il-mezzi tax-xandir sa minn kmieni 
fl-iżvilupp edukattiv tagħhom. Fejn tidħol it-tematika, importanti li l-istudenti jkollhom għarfien ta’ dak 
li jkun qed jiġri fid-dinja ta’ madwarhom.  

 
B’mod ġenerali, l-eżaminaturi ħassew li l-livell tal-kandidati fl-eżami orali kien wieħed pjuttost 

baxx, sew fejn jidħol l-użu tal-lingwa u sew fejn jidħol l-iżvilupp tal-ħsieb. Tlieta mid-disa’ temi li 
ngħataw f’din is-sessjoni tal-eżami, jiġifieri dawk dwar il-kultura tas-self, il-promozzjoni tat-terroriżmu 
fil-mezzi tax-xandir, u d-dinja tad-drogi legali u illegali l-kandidati sabuhom iktar impenjattivi mill-
oħrajn.  

 
Uħud min-nuqqasijiet ewlenin li osservaw l-eżaminaturi kienu dawn:  

 Espressjoni elementari. 

 In-nuqqas ta’ idjomi Maltin. 

 Ħsibijiet limitati li donnhom il-kandidati ma jkollhomx il-ħila jew ir-rieda li jiżviluppawhom. 

 Ħsibijiet konfużi u bla sekwenza. 
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 Nuqqas ta’ oġġettività jew il-ħila li jippreżentaw punti di vista differenti minn tagħhom. 

 Interferenzi kontinwi b’kelmiet bħal like, so, tipo, one, u two, u taħlit bejn il-Malti u l-Ingliż, bl-
inklużjoni ta’ espressjonijiet sħaħ bl-Ingliż u mhux biss kelma ’l hemm u ’l hawn. 

 Aċċent Ingliż. 
 
It-tema tal-fissazzjoni fuq l-irquqija kienet waħda mill-iżjed temi li ntlaqgħu. Ħafna kandidati 

rreferew għall-mezzi tax-xandir li qegħdin iżidu ma’ din l-ossessjoni fuq l-apparenza. Għalkemm ftit 
kienu dawk li kienu kapaċi jsemmu l-anoressija u l-bulimja, il-kandidati dehru pjuttost konxji tal-ħsara li 
tagħmel din il-fissazzjoni, u ħafna semmew l-idea li din ma taffettwax biss lin-nisa.  

 
Fid-diskussjoni dwar in-nisa u l-irġiel fuq il-post tax-xogħol, ħafna mill-kandidati kienu kapaċi 

jmissu l-idea ta’ żvantaġġi marbutin mal-opportunitajiet ta’ impjieg. Uħud iddiskutew id-differenza fil-
mentalità bejn in-nisa u l-irġiel minħabba t-trobbija u, għaldaqstant, id-differenza bejn id-dispożizzjoni 
ikbar tal-mara li titlaq mill-post tax-xogħol biex tieħu ħsieb il-familja. 

 
Is-suġġett tas-swat tal-ġenituri fuq it-tfal dar mill-ewwel fuq abbuż vjolenti, għalhekk ħafna 

mill-kandidati kkundannaw is-suġġett mill-ewwel. Ma kienx hemm kandidati li semmew is-swat bħala 
“mezz ta’ dixxiplina” u mhux bħala espressjoni ta’ vjolenza; madankollu, kien hemm numru ta’ 
kandidati li ddiskutew modi oħra kif il-ġenituri jistgħu jikkoreġu lil uliedhom.  

 
Waħda mill-iżjed temi li fetħu fuqha l-kandidati kienet dwar l-użu tar-roti fit-toroq. Ħafna 

minnhom semmew il-vantaġġi għall-ambjent, iżda għarfu wkoll il-periklu li jġib miegħu t-traffiku 
minħabba n-nuqqas ta’ sigurtà fit-toroq Maltin. Min-naħa l-oħra, it-tema tal-kultura tas-self fixklet lil 
numru ta’ kandidati. Uħud ma kinux jafu x’għandhom jifhmu bil-kelma “self” waqt li oħrajn fixklithom il-
kelma “kultura”, żewġ osservazzjonijiet li għandhom iħassbuna. Ħafna mbagħad semmew il-banek u l-
użura u l-perikli li din iġġib magħha; iddiskutew ukoll ir-raġunijiet għala persuna jista’ jkun li jkollha 
tissellef il-flus. 

 
Minkejja l-attwalità tas-suġġett, kien hemm kandidati li t-tema tan-nuqqas ta’ xita ftit li xejn 

sabu xi jgħidu fuqha; oħrajn sabuha faċli li jitkellmu fuqha u tkellmu, fost l-oħrajn, dwar it-tibdil fil-klima 
u l-konsegwenzi għall-bdiewa u l-konsumaturi. It-tema tas-sigurtà fil-postijiet tad-divertiment qanqlet 
diskussjoni dwar Paceville u l-inċidenti li ġraw fl-2016; numru ta’ kandidati semmew il-bżonn ta’ iżjed 
pulizija, imma rrikonoxxew il-problema tal-ispiża biex tidħol miżura bħal din. Numru iżgħar tkellmu anki 
dwar in-nuqqasijiet fl-infrastruttura tal-postijiet tad-divertiment. 

 
Bosta kandidati kellhom ideat dwar x’qed iseħħ fid-dinja tad-droga legali u illegali, u ddiskutew 

kemm il-perikli tad-drogi illegali, kif ukoll il-perikli li jġib miegħu l-użu esaġerat tad-drogi legali. 
Semmew ukoll ir-restrizzjonijiet ġodda fl-ispiżeriji fejn jidħlu r-riċetti tat-tobba, u ddiskutew l-aċċess 
faċli għad-droga illegali f’ċerti postijiet tad-divertiment.  

 
It-tema tal-barranin li ma jafux bil-Malti qanqlet diskussjoni dwar id-dritt tal-Maltin li jingħataw 

servizz bil-lingwa tagħhom u l-konfużjoni li tista’ tinħoloq meta l-klijenti ma jkunux jistgħu jinqdew bl-
Ingliż. Il-kandidati qablu mal-idea li l-barranin jibdew jitgħallmu l-Malti u jagħmlu xi eżamijiet qabel 
jieħdu ċ-ċittadinanza.  
  
 
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-kandidati jafu jesprimu ruħhom tajjeb.  



RAPPORT TAL-EŻAMINATURI MEJJU 2016 

 

 

4 

 

d) L-ortografija trid tkun korretta u aġġornata. 
Il-kandidati li kitbu inqas minn 450 kelma ġew ippenalizzati. 
 

L-għażla bejn temi differenti għall-kitba tal-komponiment kienet tajba u raġonevoli, iżda t-tieni 

titlu kien ferm iktar popolari mal-kandidati mill-oħrajn u għażluh 183 ruħ minn total ta’ 272.  

Ħafna kandidati taw kas it-tqassim tal-paragrafi, iżda kien hemm nuqqas ta’ maturità fl-ideat u 

nuqqas ta’ żvilupp tal-ħsieb. Ma kienx hemm ħafna kandidati li kitbu Malti tassew sabiħ u mexxej, u ftit 

li xejn kien hemm min qabeż il-25 marka minn total ta’ 30. Xi wħud imbagħad kellhom ideat tassew 

maturi, mogħnija b’Malti sabiħ u mexxej u li tieħu gost taqrah. Ftit tassew kienu dawk li ħadu l-marka 

sħiħa allokata għall-ortografija, li kienet 8, u kien hemm għadd ta’ kandidati li ma ħadu ebda marka. 

Madankollu kien hemm ukoll min ma kellu ebda żball tal-grammatika, jew tas-sintassi.  

Il-kandidati jridu jagħmlu sforz biex jevitaw ideat sterjotipati u jaraw it-tema li jkollhom minn 

perspettivi differenti. Il-maġġoranza ta’ dawk li kitbu dwar id-dinja tat-tfal li qed tinbidel għafsu, bir-

raġun, fuq it-teknoloġija u l-problemi li din qiegħda ġġib fuq it-tfal, imma ma ħarsux lejn realtajiet oħra. 

Kien hemm min qabbel kif kienu jgħixu t-tfal fl-imgħoddi mal-mod kif jgħixu ħafna tfal f’Malta llum. In-

numru 5, tema li kienet titlob element ta’ analiżi (fost l-oħrajn tal-lingwa) u argumentazzjoni f’kuntest 

storiku, ftit kienu dawk li għażluha. Iżda fosthom kien hemm min kiteb tajjeb ħafna u b’mod matur u 

wera d-differenzi bejn it-tliet termini. Fil-każ tat-tema numru 6, ħafna nxteħtu biss fuq l-element 

narrattiv, u x-xogħol kien qisu storja sempliċi żżejjed.  

Deher ċar li għadd ta’ kandidati ma fasslux pjan tax-xogħol biex jimxu miegħu u aktarx bdew 

jiktbu bla ma kellhom l-iċken ħjiel fejn riedu jaslu bl-ideat jew l-argumenti tagħhom. Għalhekk sikwit 

reġgħu lura għall-istess argumenti ta' qabel. Dan huwa nuqqas serju.  

Il-komponiment juri li hemm kandidati li mhumiex kapaċi jagħmlu distinzjoni bejn il-Malti 

mitkellem u l-Malti miktub. Hemm oħrajn li donnu għadhom ma jafux li f’xogħol f’dan il-livell għandhom 

jiktbu Malti idjomatiku, b’lingwaġġ mexxej, mirqum u sabiħ. Fost l-iżbalji tal-lingwa li l-eżaminaturi 

ltaqgħu magħhom kien hemm il-problema, li donnha naqset mis-snin li għaddew, ta’ nuqqas ta’ qbil 

bejn il-ġens tan-nom u l-aġġettiv, bħal fil-każ ta’ “mara kbir”, jew fejn il-verb ma jaqbilx mas-suġġett 

tas-sentenza, bħal “It-tifla mar”. Jidher li fil-biċċa l-kbira tal-każi, l-iżball isir meta s-suġġett ikun fil-ġens 

femminil. Dan il-fenomenu l-eżaminaturi ilhom jinnutawh is-snin. Naturalment, kien hemm ukoll l-iżbalji 

tas-soltu fejn jidħlu l-“għ”, l-“h” u l-“ie”.  

Dawn huma żbalji oħrajn li nnutaw l-eżaminaturi: kliem ġodda (minflok ġdid), jgħejd (jgħid), 

yew (jew), uwkol (ukoll), minajr (mingħajr), għat (għadd), bqedt (baqgħet), taġnu (tagħġnu), tiqgħbax 

(tibqax), differtiment (divertiment), tirrilażża (tirrilassa), feloċi (veloċi), vojteżża, jassumiljaw 

(jassimilaw), traduxxa (ittradixxa), jisturbjaw (jagħmlu storbju), jikkontjenu, fażi ta’ krexximent (għal 

meta t-tfal ikunu qegħdin jikbru), stabilixxata (minflok stabbilita), żviluppazzjoni, tliett (flok tlitt jew tlett) 

u tlett/tlitt (flok tliet), mill-lingwa, misfortuna, ittijom, sinnifiku (sinifikattiv jew sinifikanti), ħolmijiet, 

bidlett, kullħadd, nistu, nixelu, nafsu, jistgħaw, u tajtx (flok tgħidx).  

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

 

F’din it-taqsima l-kandidati kellhom jagħżlu titlu wieħed minn tlieta. Il-komponiment lingwistiku ġie 

eżaminat skont il-kontenut tiegħu, jiġifieri l-argumenti u l-ideat rilevanti għas-suġġett u l-użu tajjeb ta’ 

eżempji rilevanti u oriġinali; skont l-espressjoni, jiġifieri l-iżvilupp tal-ideat u l-koeżjoni, u l-grammatika 

u s-sintassi; u skont l-ortografija. Ir-riproduzzjoni ta’ eżempji mhux oriġinali għax diġà mogħtija fit-test 

akkademiku assenjat jew minn ħafna kandidati oħrajn ma tagħtix l-impressjoni li l-kandidati kapaċi 

jħaddmu l-kunċetti lingwistiċi li studjaw b’mod indipendenti. 
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L-għażla li kellhom il-kandidati fil-karta tal-eżami kienet waħda tajba u raġonevoli u ftit li xejn 

kien hemm komponimenti li ħarġu barra mis-suġġett. L-aktar popolari, bħal dejjem, kienet mistoqsija 

numru 1. Il-komponimenti l-oħrajn inqasmu ndaqs bejn il-mistoqsijiet fuq is-semantika u l-morfoloġija.  

 

Dawk li għażlu mistoqsija numru 1 taw għadd kbir ta’ eżempji, u xi wħud daħlu tassew fid-

dettall. Iżda kien hemm min, u mhux wieħed u tnejn, ma ta ebda eżempju mit-taħdit ta’ kuljum 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 fuq l-element Rumanz, u fuq l-elementi l-oħra, l-Għarbi u l-

Ingliż, ftit li xejn tkellmu. Barra minn hekk, kien hemm uħud li rrakkontaw biss il-miġjiet differenti tal-

ġnus li kkaratterizzaw il-ġrajja tal-gżejjer Maltin u għalhekk tiflu l-marki. 

 

F’mistoqsija numru 3, kien hemm kandidati li kkonċentraw fuq l-affissi, li huma ta’ importanza 

fejn tidħol il-morfoloġija, imma mbagħad tkellmu b’mod għalkollox superfiċjali fuq il-morfemi, l-

allomorfijiet u l-morfema żero, bla ebda eżempji mill-Malti.  

 

Fit-tieni mistoqsija, deher ċar li ħafna kandidati studjaw kollox bl-amment fejn jidħlu l-kawżi 

storiċi, lingwistiċi, soċjali, u psikoloġiċi. Ħafna komponimenti kienu l-istess, bl-istess eżempji, tqassim 

u tagħrif (kliem missellef, neoloġiżmi, tidjiq/twessigħ, derivazzjoni, verbi tat-tipi A, B, Ċ u D, u l-bqija).  

 

Fil-komponimenti tal-lingwistika l-eżaminaturi sabu għadd ta’ żbalji tal-Malti f’oqsma bħas-

sintassi, il-grammatika u l-ortografija. Fost il-kliem miktub ħażin kien hemm: ġermenzja, semantika 

minflok semitiku, sintazzi, konsulanti, niddanneġġjaw, premissi minflok prefissi, termini ekklesteri 

minflok termini ekkleżjastiċi, kliem anglossonanu jew anglosassolu, pronunċjazjoni, similarjament, 

konstantiniżmu, u verbi kwalideri.  

 
TAQSIMA Ċ u D – IL-KOMPONIMENTI TAL-LETTERATURA 
 
It-tweġibiet tal-kandidati ġew eżaminati skont il-kontenut tagħhom, jiġifieri r-rilevanza u l-iżvilupp 

tal-argumenti u l-ideat, u r-rabta ta’ kollox flimkien; l-espressjoni, jiġifieri 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, il-kandidati jistgħu jużaw kemm kwotazzjonijiet 

preċiżi bejn il-virgoletti doppji kif ukoll referenzi indiretti għat-testi letterarji jew kritiċi li juru 

għarfien tajjeb ta’ dawn it-testi. 

 

L-eżaminaturi nnutaw għadd ta’ nuqqasijiet rikorrenti fil-komponimenti dwar il-proża letterarja 

u dwar il-poeżija. Wieħed minnhom għandu x’jaqsam mal-introduzzjoni: Il-kandidati jridu jifhmu li l-

introduzzjoni hija kruċjali biex juru x’se tkun il-pożizzjoni kritika ewlenija li se jieħdu fil-komponiment 

tagħhom. Fil-konklużjoni l-kandidati jistgħu jiġbru l-punti ewlenin tal-kitba tagħhom u jippreżentawhom, 

idealment, f'dawl ġdid, iżda l-biċċa l-kbira kitbu sentenzi psewdofilosofiċi fuq il-futur tal-pajjiż jew tal-

lingwa, fuq l-imħabba lejn in-natura, u prietki ta’ din ix-xorti. Kien ikun aħjar kieku rriflettew fuq il-

viżjonijiet li jippreżentaw l-awturi Maltin fuq it-temi differenti li jaffrontaw.  

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

 

Uħud mill-kandidati ma marrux tajjeb f’dan il-komponiment dwar il-poeżija Maltija fis-seklu 20 għax 

m’għamlu ebda referiment għall-poeżiji li kellhom jistudjaw, waqt li oħrajn irreferew biss għall-poeti 

Romantiċi jew għall-poeti Moderni. Kien hemm kandidati li ħadu żball fl-ismijiet tal-poeti, jew 

sempliċiment ma semmewhomx, waqt li numru żgħir irreferew għall-poeti b’isimhom biss. B’mod 

ġenerali, il-kandidati kkwotaw mill-poeżiji jew għamlu riferimenti għal versi jew siltiet partikulari. Numru 
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żgħir ħafna ta’ kandidati semmew xogħlijiet barranin biex jixħtu dawl fuq ix-xogħlijiet Maltin li kellhom 

janalizzaw. 
 

Kif ingħad f’dan ir-rapport drabi oħra, kull paragrafu għandu jiddiskuti aspett importanti tal-

mistoqsija magħżula, u r-referenzi għall-kontenut tematiku u l-istil tal-poeżiji jridu jirfdu l-argument 

prinċipali tal-paragrafu. Il-kandidati jridu jifhmu li l-mistoqsijiet dwar il-poeżija Maltija jiffukaw fuq kif il-

poeti Maltin ta’ ġenerazzjonijiet differenti jirrappreżentaw il-ġens Malti, il-pajsaġġ u r-relazzjonijiet 

umani, u m'għandhomx jassumu li dak li jgħidu l-poeti huwa xi tip ta’ verità assoluta. Il-poeti u l-kitbiet 

tagħhom jirriflettu żmienhom, il-konvenzjonijiet letterarji tematiċi u stilistiċi li trawmu fihom, u l-għażliet 

individwali tagħhom bħala persuni bi storja individwali unika, kemm bħala bnedmin u kemm bħala 

poeti. 
 

Dawk il-kandidati li jqassmu l-komponiment sew jistabbilixxu fil-bidu tal-paragrafi l-aspetti 

differenti tat-tema magħżula li se jiddiskutu u mbagħad jirfdu l-argument tagħhom bl-eżempji; fejn 

jistgħu, iqabblu ma’ xogħlijiet differenti. Il-kandidati m’għandhomx iqassmu l-komponiment skont il-

poeżiji bla ma jorbtu mal-aspetti differenti tat-tema li jkunu għażlu. 
 

Ħafna kandidati jbatu fejn tidħol il-kitba tal-ftuħ u l-għeluq tal-komponiment letterarju. 

Hawnhekk importanti li t-tweġibiet ikollhom introduzzjoni u konkluzjoni li jirriflettu fuq il-mistoqsija u 

jkun fihom kontenut tematiku importanti, mhux diskors ovvju jew bla sustanza, ngħidu aħna 

repetizzjoni tat-titlu.  
 

Fis-sessjoni ta’ Mejju 2016, il-kandidati għażlu kemm l-ewwel kif ukoll it-tieni mistoqsija: għall-

biċċa l-kbira tal-kandidati, jidher li t-titli kienu ċari biżżejjed u l-kandidati fehmu x’kien mistenni 

minnhom. L-ewwel mistoqsija għamlet riferiment għal dak li jgħid Oliver Friggieri fid-daħla għall-

antoloġija li hemm għall-eżami dwar temi li sikwit jitkabbru u jinbnew f’miti nazzjonali fil-poeżija Maltija. 

Il-mistoqsija ggwidat lill-kandidati għax irreferiethom għall-immaġinarju nazzjonali maħluq mill-poeti 

Romantiċi u kkontestat, imma mhux miċħud, mill-poeti Moderni. Dan l-immaġinarju jirreferi għall-

qlubija taċ-ċittadini Maltin magħqudin bejniethom, għall-eroj individwali li jmexxi lill-eroj kollettiv lejn ir-

rebħa tan-nazzjon kollu, u għal dik li Friggieri jqisha bħala l-interpretazzjoni tal-istorja politika tal-Maltin 

bħala storja reliġjuża.  
 

It-tieni mistoqsija, min-naħa l-oħra, aktarx dehret iktar miftuħa iżda kien hemm it-tendenza li l-

kandidati jissimplifikaw jew saħansitra jibbanalizzaw l-analiżi tagħhom billi jgħidu li r-Romantiċi 

idealizzaw l-ambjent waqt li l-Moderni kkritikaw il-mod kif il-Maltin qed jeqirduh. Fil-qofol tiegħu, dan it-

titlu talab lill-kandidati biex jiktbu dwar l-ambjent, f’sens wiesa’, bħala ispirazzjoni għall-poeti, u 

għalhekk talabhom biex jesploraw ukoll kif nebbaħhom, kif użawh biex jiktbu dwar temi kbar bħall-

ħajja, il-mewt u l-imħabba. 
 

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

F’din ir-raba’ taqsima tal-eżami, il-kandidati ngħataw erba’ titli dwar il-proża letterarja biex minnhom 

jagħżlu wieħed, u l-ewwel żewġ mistoqsijiet kienu dwar ir-rumanz Leli ta’ Ħaż-Żgħir ta’ Ġużè Ellul 

Mercer. L-ewwel titlu kellu kwotazzjoni mill-analiżi kritika ta’ Oliver Friggieri ta' dan ir-rumanz li fiha l-

bidu tal-problema ta’ Leli jintrabat mat-tagħlim. Friggieri jistqarr li l-problema ta’ Leli titnissel mill-qari 

għax dan iwassal għal “inċertezza matura” li eventwalment tiddiżorjenta lill-protagonista tar-rumanz.  
 

Il-biċċa l-kbira ta’ dawk li kitbu dwar Leli ta’ Ħaż-Żgħir għażlu dan l-ewwel titlu. Ħafna mill-

komponimenti kienu sodisfaċenti: wara kollox, din hija tema ċentrali li jħabbtu wiċċhom magħha dawk 

kollha li jaqraw dan ix-xogħol ta’ Ellul Mercer. L-istorja tipprova tistħarreġ x’jiġri meta bniedem 

intelliġenti u għatxan għall-għarfien bħal Leli Braġ imiss ma’ ideat, valuri u stili ta’ ħajja meqjusin bħala 
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inaċċettabbli jew foloz mill-komunità li fiha jgħix u li essenzjalment iżżoqqu bil-perspettiva u s-sistema 

ta’ valuri tagħha. Friggieri jissuġġerixxi li l-kuntatt tal-eroj, jew l-antieroj, ta’ dan ir-rumanz ma’ dawn il-

fehmiet u dawn l-esperjenzi huwa l-bidu tal-problemi reliġjużi u relazzjonali tiegħu, u l-kandidati 

kellhom jirreaġixxu proprju għal din l-idea. 

Il-problema ewlenija fil-komponiment tal-kandidati dwar din it-tema kienet li numru minnhom 

irrakkontaw ir-rumanz minflok analizzaw il-mod kif jesplora r-relazzjoni ta’ Leli mat-tagħlim. Il-kandidati 

jridu dejjem iżommu f’moħħhom li xogħolhom hu li janalizzaw il-letteratura (jew il-letterarjetà), jiġifieri l-

elementi letterarji li jwasslu tematika partikulari. Kważi l-kandidati kollha semmew il-“parabbola tal-

għar”.  
 

It-tieni titlu dwar Leli ta’ Ħaż-Żgħir intgħażel biss minn tliet kandidati. Minkejja li jaqbad tema 

importanti fir-rumanz, il-kandidati aktarx raw dan it-titlu bħala pjuttost mhux tas-soltu għax jistaqsi lill-

kandidati biex jiktbu dwar kif ir-rumanz jirrappreżenta d-dinja ta’ barra minn Malta. Fl-ewwel parti tat-

titlu, il-kandidati ngħataw indikazzjonijiet ċari dwar “ir-realtà barranija” li kellhom jiktbu fuqha, għax 

jirreferihom għall-emigrazzjoni u l-Gwerra l-Kbira, u l-Maltin tal-Eġittu (Dwardu u Klara Buqerq) u tal-

Alġerija (Kelin Miksat), karattri ppreżentati bħala dawk li jittradixxu l-valuri ta’ nisilhom.    
 

Il-kandidati ngħataw ukoll erba' titli dwar żewġ drammi. L-ewwel tnejn kienu dwar id-dramm 

Menz ta’ Francis Ebejer. L-eżaminaturi nnutaw li t-tnejn li huma ntgħażlu minn għadd ta’ kandidati. L-

ewwel titlu nqeda bi kwotazzjoni minn wieħed mill-karattri tad-dramm. It-titlu talab lill-kandidati biex 

jiddiskutu din l-istqarrija, u għalhekk ħalliehom liberi li janalizzawha minn perspettivi differenti. Uħud 

mill-kandidati ma baqgħux marbutin mat-titlu u kien hemm ħafna li spiċċaw jirrakkontaw l-istorja tad-

dramm iżjed milli janalizzaw il-mod kif tinbena. Ħaġa oħra li mhix aċċettabbli hi li f’għadd ta’ 

komponimenti ma kienx hemm riferiment għall-kwotazzjoni fit-titlu. Ftit kienu dawk il-kandidati li waslu 

għall-konklużjoni li s-sitwazzjoni li jippreżenta d-dramm hija “universali”, u ftit ħafna kienu dawk li 

qabblu dan ix-xogħol ma’ xogħlijiet letterarji jew teatrali oħra.  
 

It-tieni titlu fuq Menz offra lill-kandidati l-opportunità li jirriflettu fuq dan id-dramm bħala “test” li 

jinħadem fuq palk. Fost dawk li għażlu dan it-titlu kien hemm min ma baqax iffukat fuq it-tensjoni u d-

dinamiċità bejn il-karattri. Kien hemm min għamel bħal profil tal-karattri ewlenin, waqt li l-komponiment 

kellu jkun analiżi tat-tensjoni li tinħoloq bejn karattri differenti permezz ta’ sitwazzjonijiet differenti. Il-

biċċa l-kbira tal-kandidati fehmu t-titlu u esploraw din id-dinamiċità u l-mod kif tinbena.  
 

Bħal f’sessjonijiet oħrajn ta’ dan l-eżami fl-imgħoddi, l-ikbar diffikultà f’din it-taqsima kienet li 

għadd ta’ kandidati rrakkontaw l-istorja minflok analizzaw l-mod kif tinbena. Kien hemm ukoll problemi 

akbar fejn tidħol il-lingwa, speċjalment fl-ortografija u s-sintassi. 
 

Konklużjoni 
 

Il-Bord tal-Eżaminaturi jidhirlu li b’mod ġenerali l-kandidati f’din is-sessjoni tal-eżami tal-Malti fil-livell 

Intermedju laħqu l-livell mistenni minnhom bħala studenti li jinsabu fuq l-għatba tal-Università jew tad-

dinja tax-xogħol, imma hemm ħafna oqsma li fihom jistgħu jitjiebu. Il-kandidati jridu juru li kapaċi 

jużaw il-lingwa miktuba u mitkellma b’mod matur u kreattiv u li għandhom għarfien tajjeb tal -

potenzjal li hemm fil-lingwa biex jesprimu ruħhom u janalizzaw il-lingwa u l-letteratura Maltija u 

temi li jmissu lilhom infushom fil-laħam il-ħaj. 
 

Barra minn hekk, il-Bord jistenna li l-kandidati juru li għandhom għarfien tajjeb ħafna kemm 

tal-lingwistika tal-Malti kif ukoll tat-testi poetiċi, narrattivi u teatrali li qegħdin fis-sillabu u t-testi 

kritiċi ewlenin li nkitbu dwarhom. Għal darb’oħra, l-ikbar sfida għall-kandidati kienet li juru li kapaċi 

jirriflettu fuq il-mod kif titħaddem il-lingwa biex tilħaq l-effetti tagħha, u f’dan is-sens, l-analiżi tal-

letteratura tista’ tkun għodda utli ħafna biex il-kandidati jrawmu din il-ħila analitika li sservihom 
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matul ħajjithom kollha. 

 

Iċ-Chairperson 
Bord tal-Eżaminaturi 2016 


