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IL-MALTI FIL-LIVELL INTERMEDJU 
IS-SESSJONI TA’ MEJJU 2009 

IR-RAPPORT TA’ L-E ŻAMINATURI 
 

Din is-sena l-għadd ta’ kandidati li rreġistraw għall-eżami tal-Malti fil-livell Intermedju kien ta’ 650, 
żieda ta’ 11% skorruti fuq l-għadd tas-sena l-oħra (578).  Wara li s-sena l-oħra kien hemm tnaqqis 
ta’ 18.34% fuq is-sena ta’ qabel, issa jidher li dan is-suġġett reġa’ irkupra l-popolarità fost l-
istudenti. 
 
Iżda t-tqabbil tal-istatistiċi juri li l-għadd ta’ dawk il-kandidati li kisbu l-ogħla żewġ gradi, A u B, kien 
bejn wieħed u ieħor daqs tas-sena l-oħra minkejja li resqu aktar kandidati għall-eżami.  Iż-żieda fl-
għadd ta’ kandidati hi riflessa fl-għad ta’ dawk li kisbu gradi Ċ, D u E.  Dan it-tqabbil juri ċar li bosta 
kandidati li qed jersqu għal dan l-eżami mhumiex jilħqu l-livell mixtieq.  Bħalma ngħad is-sena l-
oħra, is-suġġett mhux qed jittieħed b’dik is-serjetà li tistħoqqlu.  Ħafna forsi jaħsbu li għax is-
suġġett hu tal-livell Intermedju u mhux Avvanzat, allura ma jitlobx impenn daqs dan tal-aħħar.  
Mhux billi l-Malti hu l-ilsien li bih wieħed jitkellem fil-ħajja normali ta’ kuljum, allura m’hemmx 
għalfejn wieħed jistudjah bis-serjetà kif suppost.  Din hi idea żbaljata ħafna għax l-eżami f’dan il-
livell irid juri li l-kandidat immatura aktar matul is-sentejn kors li jkun għamel wara l-eżami taċ-ĊES.  
Kif se juru l-kummenti li ġejjin, ikun hemm kandidati li flok imxew ’il quddiem, pjuttost baqgħu 
ankrati fil-livell tas-sekondarja, jekk mhux ukoll marru lura. 
 
Din hija t-tabella ta’ kif marru l-kandidati f’dan l-eżami: 
 
GRAD A B C D E F ABS RE Ġ 
NRU 27 65 219 172 75 80 12 650 
% 4.2 10.0 33.7 26.5 11.5 12.3 1.8 100 
  
L-ORALI (10%) 
 
Kif nirrepetu kull sena, l-orali jsir biex il-kandidati juru l-ħila lingwistika tagħhom fit-taħdit bil-Malti.  
Il-kandidati jagħżlu suġġett mill-ħamsa li l-eżaminaturi jpoġġulhom quddiemhom u mbagħad huma 
juru l-fehmiet tagħhom dwaru f’ħin ta’ tmien jew għaxar minuti.  L-eżaminaturi wara jagħtu l-marka 
(0 - 10) fuq diversi kriterji marbutin mal-ħiliet tat-taħdit u l-argumentazzjoni fosthom l-espressjoni 
tal-ħsieb, l-iżvilupp tal-ideat, l-użu ta’ Malti korrett mil-lat grammatikali u idjomatiku u fl-għażla tal-
vokabularju. 
 
Għalkemm ikun hemm xi kandidati li jkunu kapaċi jesprimu ruħhom tajjeb ħafna, għax jużaw Malti 
sabiħ b’għażla ta’ vokabularju adattat għas-suġġett li jkunu għażlu biex jitkellmu fuqu, il-biċċa l-
kbira tal-kandidati juru nuqqas ta’ prattika fit-taħdit b’Malti korrett u effettiv.  Huwa importanti ħafna 
li l-istudenti jitkellmu, jiddiskutu u jesprimu ruħhom fil-klassi filwaqt li jkunu konxji tal-ħiliet tat-taħdit 
u ta’ x’qiegħed jitlob minnhom l-eżami tal-orali.  Anzi dan għandu jibda aktar kmieni sa mill-ewwel 
klassijiet tas-sekondarja, ħalli b’hekk mhux biss irabbu ċerta kunfidenza fihom infushom meta jiġu 
biex jitkellmu quddiem in-nies, imma jkunu jistgħu wkoll jikkoreġu d-diversi difetti fit-taħdit 
tagħhom, l-aktar jekk il-Malti li jużaw ikun Malti ingliżizzat. 
 
Biex wieħed jitgħallem jitkellem lingwa tajjeb, irid jaqra ħafna xogħlijiet ta’ awturi stabbiliti u wkoll 
jisma’ b’attenzjoni kelliema li verament jafu l-lingwa bl-għeruq u x-xniexel.  Sfortunatament iż-
żgħażagħ tal-lum ftit li xejn għadhom jaqraw u wisq anqas isibu ħin biex jisimgħu xi diskussjoni jew 
xi taħdita fuq il-mezzi tax-xandir.  In-nuqqas ta’ qari u n-nuqqas ta’ interess veru fil-Malti jidher fil-
marki baxxi li ħafna kandidati qed jiksbu fl-eżamijiet tal-Malti.  Ħafna minn dawn jaħsbu li għax 
imorru l-privat se jġibu dak li ma ħadux mill-iskola u allura jippretendu li jġibu marki għoljin.  Dawn 
it-talin iridu jirrealizzaw li t-tagħlim veru ta’ lingwa ma jistax isir fi ftit xhur. 
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L-EŻAMI TAL-KITBA (90%) 
 
 
TAQSIMA A – KOMPONIMENT ĠENERALI (30%) 
 
Il-Komponiment Ġenerali 
 
It-titli kollha ntgħażlu iżda mhux kollha bl-istess intensità.  L-aktar titlu li ntgħażel kien ‘L-anzjana li 
toqgħod ħdejna’.  L-istudenti li għażlu dan it-titlu batew fil-kreattività.  Taqta’ xi ftit komponimenti, 
kważi kollha kitbu dwar anzjana fqira li kien mitilha r-raġel, li għallmithom isajru, u li 
tirrakkontalhom it-tbatijiet tat-Tieni Gwerra Dinjija.  Min-naħa tal-istudenti, kollha jmorru jaqduha, u 
kollha ddispjaċihom li mititilhom “in-nanna li qatt ma kellhom” minħabba li n-nanna reali kienet ilha 
li mietet.  Kollha stqarrew li qatt ma kienu se jinsew lill-anzjana.  Wieħed jiġih dubju jekk hux 
qiegħed jaqra sensiela ta’ fotokopji.  Il-komponiment dwar in-nuqqas ta’ qari mill-Maltin intgħażel 
ħafna ukoll.  L-istudenti rripetew l-istess ideat li f’Malta hawn nuqqas ta’ qari għax ma jseħħux 
vjaġġi fit-tul u li l-kompjuter ħa post il-ktieb.  B’riżultat ta’ nuqqas ta’ ideat u kreattività xi 
komponimenti kienu qosra ħafna.  Dawk li għażlu li jiktbu dwar ‘Il-kollezzjonist’ jew ‘Il-ħsejjes huma 
wens tal-ħajja’ ixxalaw aktar f’dik li hija kreattività.  L-agħar li marru kienu dawk li għażlu ‘L-
indifferenza’ għax taqta’ xi ftit tgħoddhom, il-biċċa l-kbira ħarġu barra mis-suġġett.  Ħafna 
interpretaw l-‘indifferenza’ bħala ‘differenza’.  Kitbu dwar ir-razziżmu, id-diskriminazzjoni, il-ġudizzji, 
u l-preġudizzji filwaqt li kkundannaw id-differenzi reliġjużi u sesswali, id-differenzi soċjali u kulturali. 
 
Wieħed jinnota li għadd ġmielu ta’ studenti għamlu ammont kbir ta’ żbalji serji fl-ortografija, fis-
sintassi, fl-idjoma, fl-għażla tal-vokabularju, u fil-punteġġjatura.  Bosta żbalji kienu kkaġunati minn 
traskuraġni kbira.  Kien hemm għadd kbir ta’ żbalji grammatikali u ortografiċi li wieħed ma 
jistenniex li jsiru fil-livell primarju, per eżempju “min xi erba miet metru l-bogħodt”.  Hija ħaġa tal-
iskantament kif xi studenti għaddew mil-livell ordinarju. 
 
Xi wħud qegħdin jinjoraw il-punteġġjatura kompletament jew qed jużawha ħażin.  Għal xi wħud id-
dijakritiċi qishom ma jeżistux.  Oħrajn ma jibdewx is-sentenzi b’ittra kapitali.  Daħlet ukoll id-
drawwa li jintużaw l-ittri kapitali kif ġie ġie saħansitra mħaxkna fil-kliem.  Bosta studenti donnhom 
ma jirrealizzawx li dawn in-nuqqasijiet jingħaddu bħala żbalji. 
 
Prepożizzjonijiet bħal ‘lejn’ u ‘fuq’ qed jintużaw b’mod ħażin.  Huma ħafna l-istudenti li qed jitfixklu 
meta għandhom jużaw ‘ġewwa’ u meta għandhom jużaw ‘fi + l-artiklu’ jew sempliċiment l-artiklu 
waħdu ‘l-’ (per eżempju:  ‘ġewwa l-baħar’ minflok ‘fil-baħar’ jew ‘morna ġewwa l-Belt’ minflok 
‘morna l-Belt’.  L-istess jista’ jingħad għall-użu ta’ ‘fejn’ li qiegħda tintuża ħażin wara kliem li jindika 
żmien. 
 
Minbarra l-iżbalji ortografiċi komuni, wieħed isemmi wkoll in-nuqqas jew iż-żieda bla bżonn tal-
vokali tal-leħen.  Hemm studenti li jirduppjaw il-konsonanti meta m’hemmx ħtieġa, filwaqt li jonqsu 
li jirduppjaw il-konsonanti meta hemm bżonn. 
 
Jidher li l-istudenti għadhom isibu diffikultà fil-pożizzjoni ta’ l-/għ/ speċjalment fejn tidħol vokali 
qabel jew wara l-/għ/.  Kienu ftit l-istudenti li kitbu korrettament xi kliem bħal ‘nilagħbu’ u 
‘noqogħdu’.  L-istess nistgħu ngħidu għat-tehmiż tal-Partiċelli mal-artiklu (għall-, bħall-, lill-, mill-). 
 
Ħafna studenti għadhom ibatu minn sintassi ħażina.  Bosta għandhom it-tendenza li jiktbu bl-istess 
mod kif jitkellmu fit-taħdit informali ma’ ħbiebhom.  Kien hemm min bata minn sentenzi twal ħafna li 
kultant laħħqu paragrafi sħaħ ta’ nofs paġna.  Il-paragrafi twal u t-tqassim ħażin ikkontribwew ukoll 
għal ħafna żbalji sintattiċi u grammatikali.  Wieħed seta’ josserva nuqqasijiet kbar u serji fl-idjoma u 
l-espressjoni bil-Malti.  Xi wħud dehru li ma jitkellmux bil-Malti fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum u 
għalhekk l-idjoma ma tiġihomx naturali.  Saru bosta żbalji fejn il-verb ma jaqbilx mas-suġġett la fil-
għadd u lanqas fil-ġens.  L-istess fejn jidħol l-aġġettiv li ma jaqbilx man-nom fil-għadd u fil-ġens.  
Jidher ċar li matul il-kors tal-livell Intermedju, ftit li xejn ikunu tħarrġu sewwa fil-kitba tal-
komponiment u għaldaqstant jibqgħu jħossuhom ebsin meta fl-eżamijiet jiġu biex ifissru ruħhom 
bil-kitba.  Barra minn hekk l-iżbalji sintattiċi u ortografiċi li jkunu mdorrijin jagħmlu ftit hemm ċans li 
jaqtgħuhom.  Huwa importanti li l-istudenti jsiru aktar midħla tal-espressjoni Maltija tajba.  Kważi 
kważi għal xi wħud mill-istudenti l-Malti sar donnu lingwa barranija.  Ħareġ ċar mix-xogħol li taw xi 
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kandidati f’numru ta’ każijiet il-fatt li jindika sitwazzjoni fejn il-Malti qisu bħallikieku lingwa barranija 
għall-Maltin stess.  Fejn kandidati Maltin iħarsu lejn il-Malti bħala lingwa barranija. 
 
 
 
TAQSIMA B – KOMPONIMENT FUQ IL-LINGWISTIKA (20%) 
 
 
Il-kandidati għażlu t-tliet mistoqsijiet. Iżda l-aktar mistoqsija li ppreferew kienet l-ewwel waħda, 
dwar il-bilingwiżmu.  Il-mistoqsija dwar il-Malti bħala lsien imħallat kienet popolari ukoll.  L-anqas li 
ntgħażlet kienet dik dwar is-sintassi. 
 
Deher ċar li dawk li għażlu l-mistoqsija dwar il-bilingwiżmu sabuha diffiċli biex jinkludu l-eżempji.  
Il-biċċa l-kbira mill-kandidati li taw eżempji, ma kellhomx il-kapaċità li jagħtu eżempji oriġinali iżda 
rriproduċew dak li kienu studjaw mill-ktieb.  Bosta studenti li ma studjawx għażlu din il-mistoqsija u 
ħasbu li setgħu jiktbu komponiment ġenerali dwar l-importanza li wieħed ikun jaf kemm il-Malti kif 
ukoll l-Ingliż.  Dawk li studjaw u għażlu din il-mistoqsija ddistingwew ruħhom billi semmew l-erba’ 
aspetti (l-oriġini, il-kapaċità, il-funzjoni, u l-attitudni) marbuta mal-bilingwiżmu kif ukoll elementi 
oħra soċjolingwistiċi bħas-sigurtà, l-inklużjoni, u l-iżolament.  Kien hemm ukoll min kiteb biss dwar 
xi aspett jew tnejn u qagħad idur mal-lewża.  Oħrajn dehru li studjaw il-bilingwiżmu tajjeb iżda ma 
addattawx it-tagħrif li kisbu għall-mistoqsija. 
 
Il-biċċa l-kbira ta’ dawk li għażlu l-mistoqsija dwar il-Malti bħala lsien imħallat dehru li kienu 
ppreparati tajjeb u taw ħafna eżempji.  Ħasra li kważi kollha rrepetew l-istess eżempji mill-ktieb jew 
min-noti.  Kien hemm min inħela fuq l-istorja tal-lingwa (kultant bil-fatti storiċi żbaljati) jew fuq l-
element Semitiku fih innifsu u ma applikahx għall-mistoqsija.  Oħrajn ikkonċentraw fuq l-element 
Rumanz iżda kitbu ftit li xejn dwar l-element Anglosassonu. 
 
Dawk li għażlu l-mistoqsija dwar is-sintassi kienu ppreparati tajjeb ħafna.  Min ma studjax 
m’għażilhiex.  Madankollu kien hemm ukoll xi ftit li kitbu komponiment ġeneriku dwar il-lingwa 
bħala mezz ta’ komunikazzjoni mingħajr ma ntebħu li l-mistoqsija kienet dwar is-sintassi.  Il-biċċa l-
kbira xxalaw fl-eżempji anke permezz ta’ tabelli jew ‘siġar’.  Għal darb’oħra ta’ min jgħid li bosta 
eżempji ttieħdu mill-ktieb jew min-noti mingħajr l-iċken sforz jew inizjattiva biex imqar jinbidel verb 
jew nom. 
 
Wieħed irid isemmi l-għadd kbir ta’ żbalji ortografiċi, grammatikali u sintattiċi.  L-istudenti batew 
ħafna fl-idjoma u fl-espressjoni bil-Malti.  Kien hemm min deher li studja iżda bata biex jesprimi l-
kontenut b’Malti tajjeb.  Xi studenti qed isibu diffikultà kbira biex jesprimu ruħhom meta jkunu 
marbutin b’kuntest.  Kultant wieħed jiddubita jekk hux qed jifhmu dak li jkunu qed jiktbu huma 
stess.  Jista’ jkun li dan ġej minħabba li bosta studenti rriproduċew kelma b’kelma n-noti li 
ngħatawlhom, bl-eżempji b’kollox. 
 
Hemm għadd kbir ta’ studenti li studjaw il-lingwistika bis-serjetà.  Wieħed jieħu gost jaqra 
xogħlijiethom iżda hemm oħrajn li għandhom jifhmu li mix-xejn ma jiġi xejn u li din it-taqsima m’hix 
komponiment ġenerali dwar il-lingwa.   
 
 
 
TAQSIMA Ċ – KOMPONIMENT FUQ IL-POEŻIJA (20%) 
  
 
Iż-żewġ mistoqsijiet li ngħataw f’din it-taqsima kienu dwar l-Identità ta’ Poplu u dwar Tiġrib il-Ħajja. 
Dawk li wieġbu l-ewwel mistoqsija kellhom isemmu kemm poeti romantiċi kif ukoll poeti moderni. 
Madankollu, ħafna minnhom iddeċidew li jitħaddtu iktar dwar ir-romantiċi u jagħżlu li ma jsemmux 
il-moderni, jew inkella jsemmu biss poeżija jew tnejn. Dawn li għamlu hekk tilfu ħafna  marki. Ħafna 
mill-kandidati wieġbu qasir wisq u ma rriflettewx fuq it-tema. Taw biss il-“ħsieb” ta’ poeżija wara l-
oħra mingħjar ma taw kas il-fatt li kellhom jiktbu esej argumentattiv u analitiku kif jixraq f’dan il-
livell. Jidher ċar li ħafna mill-kandidati ma jafux jiktbu esej letterarju. Il-poeżiji li ssemmew f’din it-
tema kienu dejjem l-istess ftit: ‘L-Għanja tar-Rebħa’, ‘Lil Malta’, ‘Lil Mikiel Anton Vassalli’, ‘Il-
Ġgantija t’Għawdex’, ‘Lit-Tork’, ‘Duluri’, ‘Inċest’ u ‘Monologu mill-Gżira tal-Isponoż’. 
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Kien hemm saħansitra kandidati li rriċiklaw biss il-poeżiji li studjaw fit-tema “Ġrajjiet u Identità” li 
jistudjaw għal-livell ordinarju – Rewwixta, Jum ir-Rebħ, L-Għanja tar-Rebħa u F’Ħaġar Qim. Hija 
ħasra li wara sentejn kors ta’ studju fil-livell Intermedju, il-kandidati ma rnexxilhomx jiksbu l-
maturità xierqa biex iwieġbu din it-tip ta’ mistoqsija. 
 
It-tieni tema kienet iktar miftuħa. Il-kandidati ma kellhomx bilfors jagħżlu poeti romantiċi u moderni. 
Kienu liberi li jitkellmu dwar il-preokkupazzjonijiet u t-tiġrib tal-poeti li jridu huma. Madankollu r-
riċetta kienet lesta u studjata sew f’din it-tema wkoll u li ma tantx kienet imħawra. L-iktar poeżiji li 
rreferew għalihom il-kandidati f’din it-tema huma dawn: ‘Il-Ġerreja u Jien’, ‘Waħdi’, ‘L-Għanja tal-
Imnikket’, ‘Vjolin Marid’, ‘Il-Mewt tas-Sieħba’, ‘Vanġelu ieħor’, ‘Rendikont’, ‘Demgħat tas-Silġ’ u 
‘Barrani’. L-istess f’dan l-esej, ħafna kandidati taw biss “ħsieb” ta’ poeżija wara l-oħra mingħajr ma 
ħasbu kif dawn setgħu jiġu żviluppati u analizzati aħjar.  
 
Sfortunatament, ħafna mill-kandidati kitbu esejs qosra ħafna, bi 3 jew 4 referenzi biss, ftit li xejn 
kwotazzjonijiet u ħafna żbalji ortografiċi. L-użu tal-prepożizzjoni fejn kien kważi dejjem ħażin u 
ħafna drabi l-kostruzzjoni tas-sentenza kienet fqira ħafna – mhix denja għal dan il-livell. L-
espressjoni wkoll kienet dgħajfa u aktarx puwerili; minħabba f’hekk ħafna esejs ma laħqux il-livell 
mistħoqq.  
 
 
 
TAQSIMA D – KOMPONIMENT FUQ IN-NARRATTIVA (20%)   
 
 
F’din it-taqsima kien hemm erba’ mistoqsijiet: tnejn fuq ir-rumanz ta’ Frans Sammut u tnejn fuq id-
dramm ta’ Francis Ebejer. Il-kandidati kellhom iwieġbu mistoqsija waħda biss u l-iktar mistoqsijiet li 
ntagħżlu kienu dawk dwar id-dramm Il-Ġaħan ta’ Binġemma. Dawk il-ftit li wieġbu dwar il-jien ta’ 
Fredu Gambin fix-xogħol Il-Gaġġa, intilfu fl-irrakkontar tal-istorja iktar milli fuq l-analiżi tal-karattru. 
Anki dawk li wieġbu l-mistoqsijiet dwar id-dramm kien hemm min intilef jirrakkonta episodju wara 
ieħor, xena wara oħra. Imma x’aktarx li t-tema tal-kontinwità fid-dramm ta’ Ebejer kienet l-iktar 
mistoqsija li ġiet diskussa b’mod matur u denju għal dan il-livell.  
 
Madankollu, l-iżbalji ortografiċi kienu wisq, il-kwotazzjonijiet ftit li xejn kienu preżenti fl-esejs, il-
lingwa użata ma kinitx mirquma, l-espressjoni dgħajfa ħafna, il-kostruzzjoni tas-sentenzi batuta u l-
opinjonijiet tal-kandidati ma jingħataw kważi qatt. Anki hawn jidher ċar li l-kandidati għadhom lura 
biex jilħqu l-livell ta’ komponiment letterarju kif inhu mistenni għal dan l-eżami. 
 
 
Kummenti ġenerali 

 
� Xi kandidati wrew ċar li matul is-sentejn kors ta’ studju ma ħadux dan is-suġġett bis-

serjetà li tistħoqqlu.  Minn dak li kitbu wrew li għadhom ma nqatgħux mill-mentalità tas-
sekondarja għax il-komponimenti tagħhom kienu qosra wisq u xi wħud tant kellhom 
livell baxx li lanqas kienu denji għal-livell taċ-ĊES. 

 
� Ħafna kandidati dehru li studjaw biss in-noti li tawhom l-għalliema tagħhom għaliex 

għadd ġmielu ta’ tweġibiet kellhom l-istess sekwenza ta’ referenzi, ħsibijiet u eżempji. 
 

� Ħasra li ħafna kandidati għalkemm isemmu poeżiji u referenzi relevanti għat-tema tal-
mistoqsija, ma jużawhomx biex isaħħu l-argument jew il-kumment li jridu jagħmlu. 

 
� Fost in-nuqqasijiet ta’ serjetà ta’ ċerti kandidati nistgħu nindikaw: 

1. taħwid ta’ poeżiji u poeti; 
2. ineżattezzi fit-tagħrif li jagħtu; 
3. tagħrif ivvintat; 
4. kwotazzjonijiet mhux eżatti; 
5. ħsibijiet ta’ poeżiji flok argumenti (fit-Taqsima Ċ); 
6. rakkontar flok analiżi (fit-Taqsima D); 
7. traskuraġni fil-preżentazzjoni (kitba) tal-komponimenti; 
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8. espressjoni xejn ċara, aktarx puwerili jew konfuża. 
 
Bħala konklużjoni l-bord jissuġġerixxi li min jagħżel li jistudja l-Malti f’dan il-livell irid jagħmel dan 
b’aktar serjetà, u mhux għax jaħseb li billi l-Malti huwa l-ilsien li bih jitkellem allura ma jeħtieġx dik 
l-attenzjoni li tingħata lil suġġetti oħra.  Il-Malti f’dan il-livell jeħtieġ studju serju b’impenn għaliex il-
kandidat irid juri li mmatura fl-ideat u fl-espressjoni u li hu kapaċi jargumenta u janalizza fejn jidħlu 
xogħlijiet letterarji.  Biex dan jintlaħaq wieħed irid jinteressa ruħu aktar fil-lingwa mitkellma u 
miktuba, jaqra kitbiet ta’ kritika relevanti għall-istudju tat-testi tas-sillabu, jitħarreġ kemm jista’ fil-
kitba tal-esejs ġenerali, lingwistiċi u dawk letterarji u fl-aħħar nett ma jridx jiddependi għal kollox 
fuq in-noti li jingħata mill-għalliema.  Dawk kollha li marru tajjeb u ġabu marki għoljin f’dan l-eżami 
żgur li għamlu dan li qed nissuġġerixxu.     
 
 
Chairperson 
Bord tal-Eżaminaturi 
 
Settembru 2009  
 
 
 
 
 
 


