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IL-MALTI FIL-LIVELL INTERMEDJU 

SESSJONI TA’ MEJJU 2011 

 

RAPPORT TAL-EŻAMINATURI 
 

L-għadd ta’ kandidati li rreġistraw għall-eżami tal-Malti fil-livell Intermedju fl-2011 

kien ta’ 623, kważi daqs dak tal-2010 (626), u ftit inqas mill-2009 (650). 48.2% ġabu 

bejn A u C waqt li 85.4% ġabu bejn A u E. 

 

Riżultati tal-eżami tal-Malti fil-livell Intermedju f’Mejju 2011 

Grad A B C D E F Assenti Total 

Numru 23 70 207 148 84 82 9 623 

% 3.7 11.2 33.2 23.8 13.5 13.2 1.4 100.0 

 

Dawn ir-riżultati jistgħu jitqabblu mar-riżultati tas-sena ta’ qabel: 

 

Riżultati tal-eżami tal-Malti fil-livell Intermedju f’Mejju 2010 

Grad A B C D E F Assenti Total 

Numru 35 78 198 169 54 83 9 626 

% 5.6 12.5 31.6 27.0 8.6 13.3 1.4 100.0 

 

Kif juru ż-żewġ tabelli li jidhru hawn fuq, meta mqabbla mar-riżultati tal-2010, kien 

hemm tnaqqis fl-għadd ta’ studenti li kisbu l-ogħla żewġ gradi ta’ A u B, kif ukoll grad 

D, u żieda fl-għadd ta’ studenti li ġabu l-gradi C u E. Bħal fil-każ tas-snin li għaddew, 

id-distribuzzjoni tal-gradi turi li hemm żewġ kategoriji ta’ kandidati li jagħmlu dan 

l-eżami, dawk li verament jidħlu għalih bis-serjetà u  jagħmlu ħilithom biex  iġibu  l-

ogħla marki u dawk li ma jitħejjewx biżżejjed, forsi għax jaħsbu li hu suġġett li ma 

jeħtieġx ħafna studju.  

 

L-ORALI (10%) 
 

Fil-livell Intermedju l-kandidati jagħżlu suġġett mill-ħamsa li l-eżaminatur jew l-

eżaminatriċi jqiegħdu quddiemhom u mbagħad iridu jitkellmu dwaru għal bejn tmienja 

u għaxar minuti biex juru l-ħila lingwistika tagħhom fit-taħdit bil-Malti. L-eżaminaturi 

jagħtu l-marka (0-10) skont il-maturità tal-kandidati fit-taħdit tagħhom bil-Malti. 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. 

 

Fl-orali l-eżaminaturi jiltaqgħu ma’ kandidati li għalkemm jidhru li għandhom ħakma 

tajba tal-lingwa u tħejjija akkademika serja, joqogħdu lura ħafna fl-orali u jistennew l-

għajnuna tal-eżaminaturi biex jibdew jitkellmu dwar is-suġġett li jkollhom 

quddiemhom. Jeħtieġ li l-istudenti jingħataw l-opportunità li jipprattikaw it-taħdit fil-

klassi, sa mill-primarja, biex irabbu fihom ċerta kunfidenza u jitgħallmu jużaw Malti 

korrett fit- taħdit tagħhom. Il-Bord jissuġġerixxi wkoll li l-istudenti jidraw jaqraw kotba 

u rivisti bil-Malti u jisimgħu programmi ta’ kwalità fuq il-mezzi tax-xandir sa minn 
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kmieni fl-iżvilupp edukattiv tagħhom.  

 

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 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. 

Il-kandidati li jiktbu inqas minn 450 kelma jiġu ppenalizzati. 

 

Fuq l-ortografija jrid jingħad li dan ta’ Mejju 2011 kien l-aħħar eżami li fih ġew aċċettati 

l-forom li twarrbu fid-dokument uffiċjali tad-Deċiżjonijiet 1 tal-Kunsill Nazzjonali tal-

Ilsien Malti dwar il-Varjanti Ortografiċi. Dawn l-aħħar tibdiliet fl-ortografija tal-Malti 

“saru uffiċjali fil-25 ta’ Lulju 2008 bil-pubblikazzjoni tagħhom fil-Gazzetta tal-Gvern, u 

kulħadd għandu jfittex li jidra l-forom magħżula mill-aktar fis.” Madankollu, il-forom l-

antiki baqgħu “validi sal-25 ta’ Lulju 2011.” Għaldaqstant, mill-eżami ta’ Mejju 2012 ’l 

hemm jistgħu jintużaw biss il-forom approvati mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti fid-

dokument uffiċjali msemmi u li jinsab ukoll fuq is-sit elettroniku tal-Kunsill, 

www.kunsilltalmalti.gov.mt. 

 

Fil-kitba tal-komponiment ġenerali kien hemm nuqqasijiet kemm fit-trattament tas-

suġġett magħżul kif ukoll fl-użu tal-lingwa. B’mod ġenerali dawn iż-żewġ nuqqasijiet 

instabu flimkien iżda kien hemm komponimenti li fihom is-suġġett ġie ttrattat b’ċerta 

ħila iżda b’lingwa batuta, u komponimenti oħrajn li fihom il-lingwa ntużat pjuttost 

tajjeb iżda l-argumenti kienu superfiċjali. 

 

Minkejja t-twissija fil-bidu nett tal-karta biex il-kandidati jiktbu “Malti tajjeb,” kien 

hemm għadd kbir ta’ “żbalji fl-idjoma, fis-sintassi u fl-ortografija” li inevitabbilment 

“naqqsu ħafna l-marki.” Dawn in-nuqqasijiet jidhru sew fl-eżempji li jingħataw fil-

paragrafi li ġejjin.  

 

B’mod ġenerali, il-livell ma kienx wieħed baxx. Ħafna studenti taw kas tat-tqassim tal-

paragrafi u xi wħud kellhom ideat tassew maturi li żviluppawhom bis-sengħa u b’Malti 

sabiħ u mexxej li tieħu gost taqrah. Kien hemm ukoll min ma kellu ebda zball tal-

grammatika, tas-sintassi jew tal-ortografija. Madankollu, kienu verament ftit dawk li 

qabżu t-30 marka minn total ta’ 35 fil-komponiment ġenerali. 

 

Għadhom jinkitbu komponimenti f’paragrafu wieħed, u b’sintassi ħażina. Hemm 

kandidati li jiktbu l-Malti mingħajr ħsieb ta’ xejn, li jaqbdu u jiktbu l-kelma kif tiġihom 

f’moħħhom, mingħajr ma jippruvaw jaħsbu fuqha jew jaraw kif tinkiteb. Kien hemm 

min kellu ortografija fqira ħafna u ta’ livell medjokri, u bi żbalji banali u tassew koroh. 
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B’mod ġenerali, il-kandidati użaw il-punteġġjatura sew; dawk li ma ħaddmuhiex sew 

ħarbtu s-sens tas-sentenzi tagħhom. 

 

Fejn jidħol l-aspett tematiku, għadd ta’ kandidati wrew nuqqas ta’ ħila fl-analiżi 

tagħhom tas-suġġett li għażlu li jiktbu fuqu huma stess, u dan deher kemm fir-

ripetizzjoni tal-istess ftit ideat matul il-komponiment kif ukoll fil-fatt li ħafna mill-

osservazzjonijiet tagħhom kienu superfiċjali u ma fittxux taħt il-wiċċ tal-fenomeni li 

ttrattaw. In-nuqqas ta’ approfondiment tematiku nħass ukoll fil-kitba ta’ sentenzi 

elementari, sentenzi li jgħidu affarijiet pjuttost ovvji, u f’argumenti li jinjoraw il-

kumplessitajiet tal-fenomeni soċjali u kulturali u l-osservazzjoni tagħhom.  

 

Aktarx dawn id-diffikultajiet fl-espressjoni nfisha u fl-istħarriġ u l-elaborazzjoni tal-

kontenut huma r-riżultat ta’ nuqqas ta’ qari ta’ kitbiet argumentattivi u investigattivi ta’ 

kwalità, speċjalment, iżda mhux esklussivament, bil-Malti. Il-kandidati jridu jifhmu li 

mhux kollox jgħaddi u mhux “l-aqwa li ninftiehem.” Dawn huma ħiliet li jinkisbu ġimgħa 

wara ġimgħa bil-qari u bil-kitba, u b’għarfien tajjeb ta’ fejn u kif il-kandidati jridu jtejbu 

l-analiżi u l-espressjoni tagħhom: mhumiex ħiliet li jistgħu jinkisbu lejlet l-eżami. 

 

Għadd ta’ kandidati ma tawx l-importanza meħtieġa lill-introduzzjoni u l-konklużjoni 

tal-komponiment tagħhom, u fil-kitba ta’ dawn il-paragrafi kienu neqsin mill-kreattività 

u l-inċiżività. Ngħidu aħna, persuna li kitbet dwar kif “l-isports professjonali popolari 

saru spettakli artifiċjali” spiċċat il-komponiment tagħha b’paragrafu li fih tagħmel 

stqarrijiet li ma jirriflettux il-kumplessità magħrufa tal-esperjenza u n-natura umana, u 

dan jidher kemm fl-istqarrijiet sempliċistiċi tagħha kif ukoll fil-punt esklamattiv li bih 

tagħlaq il-komponiment: 

 

Għalkemm l-isports jagħti ħafna emozzjonijiet, kemm lil-parteċipanti kif ukoll 

lill-udjenza, għandna ngħarfu li hemm affarijiet iktar importanti fid-dinja bħal 

faqar u l-mard. B’hekk għandu jkun hemm bilanċ. Il-flus għandu jiġi maqsum 

sew u dawk li jitħajru jsiru sportivi professjonali jrid jkollhom intenzjonijiet tajbin 

u mhux jidħlu biex jiksbu fama u ħafna flus! 

 

Eżempju ieħor huwa din is-sentenza inizjali ta’ komponiment dwar tema oħra: 

 

Il-fotografija minn dejjem kienet użata u msegwija minn ħafna nies minn mindu 

giet ivvintatha għaż-żmien t’issa.  

 

Kultant il-kandidati jkollhom komponiment tajjeb iżda minħabba n-nuqqas ta’ 

attenzjoni lill-introduzzjoni u l-konklużjoni jagħtu impressjoni ħażina lil dawk li jaqraw 

ix-xogħol tagħhom. 

 

Donnhom qed jiżdiedu l-kandidati li ma jużawx it-terminoloġija bil-Malti, anki jekk din 

tkun magħrufa sew. Ngħidu aħna, komponiment minnhom jiftaħ bl-istqarrija li  

 

Kemm dawk li huma ossessjonati bil-futbol, kif ukoll dawk li ma tantx 

jinterreshom, kull erbgħa snin tarhom jisstennew bil-ħerqa l-wasla tal-‘World 

Cup’. 
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Iktar tard l-istess komponiment juża l-frażi “Il-Koppa tad-Dinja.” Stqarrija oħra fl-istess 

xogħol tgħid li  

 

Il-logħob tal-‘Olympics’ saħansitra qed jiġu wkoll intużat għat-tikseb ta’ fama u 

flus. 

 

Fil-biċċa l-kbira tal-każi, it-terminoloġija bil-Malti teżisti u l-kandidati jridu juru li jafu 

jħaddmuha tajjeb. 

 

Minkejja li hija t-taqsima tal-karta bl-aktar marki, ħafna studenti għażlu li jħallu l-

komponiment ġenerali għall-aħħar, wara li kitbu l-komponimenti dwar il-letteratura u l-

lingwistika. Barra minn hekk, kien hemm għadd ta’ kandidati li ma fasslux il-pjan tal-

komponiment tagħhom u wrew li bdew jiktbu bla ma kellhom l-iċken ħjiel fejn riedu 

jaslu bl-ideat jew l-argumenti tagħhom. Fil-fatt, sikwit reġgħu lura għall-istess argument 

li tkellmu fuqu qabel jew saħansitra biddlu għal kollox il-pożizzjoni tagħhom matul il-

komponiment, mingħajr ma rrealizzaw. 

 

Xi żbalji komuni 
 
Żball li ltaqgħu miegħu sikwit l-eżaminaturi, u li ssorprendihom minħabba l-frekwenza 

tiegħu, kien dak tan-nuqqas ta’ qbil bejn il-ġens tan-nomi u l-aġġettivi, bħal fil-każ ta’ 

“mara kbir,” jew fejn il-verb ma jaqbilx mas-suġġett tas-sentenza, bħal “It-tifla mar …” 

Interessanti li dejjem isir l-iżball meta s-suġġett huwa fil-ġens femminil u mhux fil-ġens 

maskil. Dan huwa żball li l-Bord ilu bosta snin issa jinnutah. 

 

Naturalment, kien hemm ukoll l-iżbalji tas-soltu fejn tidħol l-“għ.” Fil-komponiment 

ġenerali u fil-komponiment lingwistiku dehru, fost l-oħrajn, dawn l-iżbalji: 

 

anglosastiku/anglosaso/anglossinu (flok “anglosassonu”); obligatżjoni (flok 

“obbligazzjoni”); sistema lingwijja (flok “sistema lingwistika”); ikollna ż-żewġ 

ilsieni (flok “ilsna”); kliem ġodda (flok “kliem ġdid”). Is-singular kollettiv il-

maġġoranza lanqas biss għandhom konċezzjoni tiegħu, żball komuni ħafna; 

sekwenzonarju (flok “sekwenzjali”); iffamaliżaw (flok “iffamiljarizzaw”); 

minħabba li Malta tinsab iżolament f’nofs … (flok “iżolata”); tliett (flok 

“tlett/tlitt,” komuni ħafna); tlett/tlitt flok tliet. Komuni ħafna wkoll; mill-lingwa 

(flok “mil-lingwa,” Komuni ħafna); manifestrattura (flok “manifattura”); 

misfortuna (flok “sfortuna”); ittijom (flok “tagħtihom,”komuni ħafna); 

awmentazzjoni (flok “żieda”); insibu diversi ta’ ħolm (flok “diversità” jew “ħolm 

differenti”); sinnifiku (flok “sinifikanti” jew “sinifikattiv”); ekwali (flok 

“ekwivalenti”); ħolmijiet (flok “ħolm”); bidlett (flok “biddlet”); kullħadd (flok 

“kulħadd”); sommom (flok “somom.” Dan l-iżball fil-Plural Miksur huwa komuni 

ħafna); nistu (flok “nistgħu”); nixelu (flok “nixegħlu”); nafsu (flok “nagħfsu”); 

jistgħaw (flok “jistgħu”); tajtx (flok “tgħidx”); nobservja (flok “nosserva”); u 

optimiżmu (flok “ottimiżmu”). 
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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.  

 

It-Titli 
 

Il-ħames titli li ngħataw offrew il-possibbilità li l-kandidati jiffukaw fuq realtajiet u 

esperjenzi differenti li huma qrib tagħhom u jiktbu xogħol b’element argumentattiv, 

deskrittiv u narrattiv. Ċerti titli joffru l-possibbiltà li l-kandidati jiktbu xogħol 

argumentattiv jew narrattiv, u f’dan l-eżami dan ġara l-aktar fil-każ tal-ewwel (Laqgħa 

mhux mistennija fuq l-internet) u l-ħames titlu (L-imġiba tikxef il-bniedem). Kull ġeneru 

ta’ kitba jitlob ċerti ħiliet u joffri ċerti sfidi, u l-istudenti jridu jkunu konxji li xogħol 

narrattiv mhux bilfors huwa iktar “faċli” biex jinkiteb mill-ġeneri l-oħrajn. Dan jifhmuh 

aktar dawk l-istudenti li huma mdorrijin jaqraw ħafna narrattiva u kapaċi jħaddmu l-

istrateġiji narrattivi li jiltaqgħu magħhom fil-qari tagħhom. 

 

Ta’ spiss l-istudenti jilmentaw li t-titli ma jkunux “sbieħ,” kultant għax jidhrilhom li 

huma mbegħdin mir-realtajiet tal-fażi tal-ħajja tagħhom, imma jridu jżommu 

f’moħħhom ukoll li komponiment ikun interessanti wkoll, jekk mhux l-iżjed, skont 

kemm kapaċi jagħmluh interessanti huma bl-osservazzjonijiet u l-istil tal-kitba 

tagħhom. 

 

L-għażla li kellhom il-kandidati fil-karta tal-eżami kienet tajba u raġonevoli, għalkemm 

deher ċar li kien hemm komponiment wieħed partikolari li kien se jkun tassew popolari 

mal-istudenti. Mill-ħames titli li ngħataw din is-sena, l-aktar komponiment popolari 

mal-kandidati kien in-numru 3, “L-Indħil tal-Ġenituri,” li għażluh 302 minn total ta’ 623 

student/a (48.5%). Warajh insibu n-numru 4, “Taħseb li l-aktar sports professjonali 

popolari saru spettakli artifiċjali ddominati mill-flus u l-fama?” li għażluh 90 (14.5%), in-

numru 1, “Laqgħa mhux mistennija fuq l-internet,” li għażluh 85 (13.6%), in-numru 2, 

“Il-fotografija: bejn rikordju ta’ mument u arti,” li għażluh 80 (12.8%), u fl-aħħar in-

numru 5, “L-imġiba tikxef il-bniedem,” li għażluh 66 (11.6%).  

 

Kien hemm nuqqas ta’ ideat oriġinali f’dawk li għażlu komponiment numru 1 (“Laqgħa 

mhux mistennija fuq l-internet”) u, għalkemm inqas, f’dawk li għażlu komponiment 

numru 5 (“L-imġiba tikxef il-bniedem”). Fil-każ ta’ komponiment numru 1, donnu kien 

hemm riċetta waħda: Il-laqgħa dejjem kienet fuq Facebook wara li xi ħadd bagħat 

friend request, u għall-ewwel ma kinux jafu x’se jagħmlu. Wara ddeċidew li jaċċettaw 

din it-talba u fl-aħħar tal-istorja sakemm iżżewġu. Kien hemm xi wħud li ħarġu bl-idea 

tal-pedofilija, u żviluppawha sew. Xogħol wieħed partikolari laqat ħafna lill-eżaminaturi: 

laqgħa ma’ xi ħadd fuq l-internet li ried ineħħi ħajtu b’idejh. Kien xogħol tassew 

interessanti u li tieħu gost taqrah.  

 

Dawk li għażlu n-numru 2, “Il-fotografija: bejn rikordju ta’ mument u arti,” jidhru li 

jifhmu sew fis-suġġett u daħlu ħafna fid-dettall. Anke l-mod kif żviluppaw il-parti tal-

‘arti’ kienet interessanti. Il-maġġoranza tal-kandidati li għażla n-numru 4, tal-isports, 

ikkonċentraw biss fuq il-futbol u injoraw għal kollox sports oħra interessanti. Imma kien 

hemm min firex fuq sport ieħor, u ta dettalji ta’ “xiri” li tabilħaqq seħħ. 
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1. Laqgħa mhux mistennija fuq l-internet. 
 

Dawk li għażlu dan it-titlu aktarx kitbu xogħol narrattiv. Minkejja li l-internet huwa 

realtà ċentrali fil-ħajja ta’ ħafna bnedmin, speċjalment taż-żgħażagħ, b’mod ġenerali l-

istudenti li kitbu dwar din it-tema ma wrewx għarfien partikolarment tajjeb tal-

kumplessitajiet ta’ dan il-mezz soċjali u informatiku.  

 

Barra minn hekk, uħud mill-istudenti jidhru li mhumiex konxji li l-kitba tan-narrattiva 

teħtieġ il-ħiliet tagħha u mhix sempliċiment sekwenza “niexfa” ta’ ġrajjiet. Dawk li 

jagħżlu li jiktbu xogħol narrattiv iridu jkunu konxji tal-istrateġiji narrattivi li bihom 

rakkont jieħu l-ħajja, u jwasslu sensazzjonjiet u emozzjonijiet permezz ta’ 

osservazzjonijiet inċizivi u użu kreattiv tal-lingwa. Waħda mill-istrateġiji narrattivi 

effettivi li qajla tidher fil-komponimenti narrattivi hija l-manipulazzjoni maħsuba tal-

kronoloġija. 

 

2. Il-fotografija: bejn rikordju ta’ mument u arti. 
 

Uħud minn dawk li kitbu dwar din it-tema għamlu osservazzjonijiet interessanti. Dan li 

ġej, minkejja n-nuqqasijiet serji fejn tidħol il-lingwa u l-espressjoni li jtellfu sew mill-

qawwa u l-inċiżività tal-istqarrija, huwa eżempju ta’ osservazzjoni interessanti marbuta 

mat-tema tal-komponiment:  

 

Teknoloġija differenti u abilità mil-fotografu jiġu ta’ mportanza sabiex rikordju 

jinġibed f’fotografija ta’ kwalità li qisek f’dik il-karta mhux biss tkun ġbart 

stampa ċara ta’ mument iżda l-emozjoni bħal issakkarha fiha u toħroġha 

kuldarba li tħares lejn il-fotografija. Il-fotografija issir bħall-maġija li terġa 

tqanqal sorpriżi u emozjonijiet f’min jarha permezz ta’ effett speċjali bit-

teknoloġija jew li wieħed jirnexxilu jsib f’mument preċiż b’mod naturali. 

 

Fi kwalunkwe komponiment, referiment għall-istorja jagħti ċerta kredibilità lill-

argumenti: 

 

Fid-dinja tal-arti, artist u fotografu li sar famuż ħafna bir-ritrattri u l-fotografija 

huwa Andy Warhol li bir-ritratt tal-‘Campbell Soup’ qanqal sentiment nostalġiku 

fin-nies u sar marka ta’ ġenerazzjoni. 

 

Osservazzjoni bħal din tista’ tkun effettiva ħafna fil-bidu tal-komponiment, speċjalment 

jekk isservi bħala bażi għall-bqija tal-kitba jew tal-argument ewlieni. 

 

3. L-indħil tal-ġenituri. 
 

Għadd ta’ studenti kitbu komponimenti tajbin li rriflettew il-ħafna wċuħ, kultant 

kontradittorji, ta’ dan is-suġġett kumpless. Ta’ spiss inħasset l-esperjenza tagħhom u ta’ 

ħuthom jew ħbiebhom f’dawn il-kitbiet. 
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Kien hemm għadd ta’ kummenti f’waqthom, bħal dawn: 

 

Indħil żejjed jaffetwa ħafna l-imġieba ta’ persuna. Jekk ġenitur dejjem jindaħal 

f’deċiżjonijiet tat-tifel jew tifla tiegħu r-relazzjoni ta’ bejnithom ha tinkisser żgur 

u aktar jkun hemm ċans li t-tfal jagħmlu ta’ rashom 

  

L-indħil żejjed jaffetwa wkoll minħabba li l-persuna ssir dgħajfa għax ma tkunx 

taf tieħu deċiżjoni waħedha. Din iġġiegħel wkoll l-bniedem issir dependenti fuq 

ħaddieħor. 

 

Jista’ jkun ukoll, li xi drabi wara indħil żejjed ikun hemm xi raġuni partikolari. 

Eżempju jekk tifla tkun mġelgħa tagħżel karriera, mhux dejjem għall-ġid tagħha 

stess iżda għax-xewqa tal-ġenituri. 

 

Kien hemm komponimenti li rriflettew b’mod interessanti fuq il-fażijiet differenti li 

jgħaddu minnhom il-ġenituri fit-trobbija tal-ulied u r-relazzjoni tagħhom magħhom. 

 

Madankollu, l-istudenti għandhom jevitaw il-kitba (u speċjalment ir-ripetizzjoni) ta’ 

stqarrijiet ġenerali wisq bħal, “il-ġenituri jagħmlu kollox għal ġid tal-ulied” jew 

stqarrijiet sempliċistiċi bħal, “Nistgħu għalhekk nikkonkludu li l-indħil tal-ġenituri jista’ 

jkollu kemm effetti pożittivi u kemm effetti negattivi.”  

 

Uħud mill-kandidati kienu tal-fehma li f’Malta l-familja tingħata iktar importanza minn 

pajjiżi oħrajn. Din hija stqarrija diskutibbli li l-istudenti għandhom, bħal dejjem, jagħtu 

evidenza tagħha, u fl-istess ħin joqogħdu attenti li ma jirrepetux stqarrijiet u klixejiet li 

jisimgħu mingħajr ma jipproblematizzawhom. Wara kollox, dawn l-istudenti ta’ 

tmintax-il sena (jew kważi), “huma biżżejjed responsabbli,” kif jgħid wieħed mill-

komponimenti, “biex iġorru l-konsegwenzi tad-deċiżjonijiet li jkunu għamlu,” inkluż ta’ 

dak li jgħidu. 

 

4. Taħseb li l-aktar sports professjonali popolari saru spettakli artifiċjali ddominati 
mill-flus u l-fama?  
 

Uħud minn dawk li kitbu dwar din it-tema għafsu ħafna fuq id-dinja tal-futbol iżda 

mingħajr l-approfondiment li tistenna f’dan il-livell postsekondarju. L-istudenti jridu 

juru li kapaċi jagħmlu osservazzjonijiet u jwasslu għarfien li jmur lilhinn minn dak li 

jintqal minn kulħadd. Il-livell tal-analiżi jrid jirrifletti l-fatt li dawn l-istudenti ingħataw 

tħejjija akkademika u analitika ogħla li twassalhom biex jaraw dak li hemm taħt il-wiċċ 

tal-affarijiet u l-aħbarijiet. 

 

It-titlu jistabbilixxi li l-problema tal-kummerċjalizzazzjoni tal-aktar sports professjonali 

popolari hija fenomenu mifrux li jolqot sports differenti u l-komponiment kellu 

jirrikonoxxi dan il-fatt u mhux jingħalaq kważi għal kollox għall-każ tal-futbol. Barra 

minn hekk, f’dan il-livell postsekondarju, il-kandidati jridu jevitaw sentenzi elementari 

bħal: 

 

L-Isports li nafu llum bih, ma kienx minn dejjem hekk. 
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Il-ġenituri huma parti important ħafna fil-ħajja tagħna. 

 

Aktar ma’ jgħaddi żmien, it-teknoloġija aktar qed tavvanza, u dejjem jiġu 

magħmulin prodotti ġodda. 

 

5. L-imġiba tikxef il-bniedem 
 

Il-kitba ta’ komponiment b’titlu bħal dan, li kien l-inqas wieħed li ntgħażel mill-

kandidati, aktarx teħtieġ taħlita ta’ osservazzjonijiet interessanti u eżempji biex il-kitba 

la tistqarr biss affarijiet li jafhom kulħadd u lanqas tkun monotona.  

 

Huwa importanti li jkollna imġiba pozittiva u nkunu edukati fuq il-post tax-

xogħol, għax hawnhekk qed ikollna x’naqqsmu mal-klijenti u għalhekk iridu 

naqduhom bl-aħjar mod possibli. Barra minn hekk għandu jkollna imġieba tajba 

ma’ sħabna tax-xogħol u nkunu lesti li naħdmu fi grupp u nuru rispett lil min 

ikun fuqna. Importanti li nkunu lesti nżommu l-kalma, biex jekk jinqala’ xi għawġ 

nkunu kapaċi nsolvu kollox. 

 

Il-kandidati jridu joqogħdu attenti li ma jkunux preskrittivi jew jispiċċaw jippritkaw. 

 

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

F’din it-taqsima l-istudenti kellhom jagħżlu titlu wieħed minn dawn it-tlieta: 

 

1. Bħal ilsna oħrajn, il-Malti jlaqqa' fih elementi minn ilsna differenti. Iddiskuti 

dawn l-elementi u uri kif jingħaqdu flimkien f'sistema organika biex isawru 

lingwa waħda, bil-karatteristiċi speċjali tagħha. 

 

2. F'Malta l-bilingwiżmu huwa fenomenu kumpless li jirrifletti realtà lingwistika u 

soċjali partikulari. Iddiskuti fid-dettall. 

 

3. X'inhuma l-karatteristiċi ewlenin tas-sintassi fil-lingwa Maltija? Saħħaħ it-

tweġiba tiegħek bl-eżempji. 

 

Il-komponiment lingwistiku ġie eżaminat skont il-kontenut tiegħu (l-argumenti u l-ideat 

rilevanti għas-suġġett u l-użu tajjeb ta’ eżempji rilevanti u oriġinali), skont l-espressjoni 

(l-iżvilupp tal-ideat u l-koeżjoni,  u l-grammatika u s-sintassi) u skont l-ortografija. Ir-

riproduzzjoni ta’ eżempji mhux oriġinali mogħtija fit-test stabbilit jew minn ħafna 

kandidati oħrajn ma tagħtix impressjoni tajba tal-ħila tal-kandidati li jħaddmu l-kunċetti 

lingwistiċi li jkunu studjaw. Minħabba n-natura pjuttost stabbilita u aktarx prevedibbli 

tal-mistoqsijiet tal-lingwistika, il-qasam li fih il-kandidati jistgħu verament juru kemm 

internalizzaw il-kunċetti u l-fenomeni lingwistiċi huwa proprju dak tal-eżempji. Aspett 

ieħor li jfittxu l-eżaminaturi meta jaraw it-tweġibiet huwa li l-kitba tkun organika u 

mhux sempliċiment sensiela ta’ noti, kultant anki miftumin minn xulxin fil-mixja 

tematika u stilistika tal-komponiment. 
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L-għażla li kellhom il-kandidati fil-karta tal-eżami kienet waħda tajba u raġonevoli. It-

tliet mistoqsijiet li ngħataw kienu konċiżi u ċari. Madankollu, il-maġġoranza tal-

istudenti għażlu mistoqsijiet numru 1 (dwar il-Malti Lsien Imħallat) u numru 2 (dwar il-

Bilingwiżmu); ftit kienu dawk li għażlu n-numru 3 (dwar is-Sintassi).  

 

Il-mistoqsija numru 1 aktarx kienet l-iktar waħda favorita għax tidħol fiha wkoll l-istorja 

ta’ pajjiżna u tal-ilsien Malti. Il-maġġoranza li għażlu din il-mistoqsija taw għadd kbir ta’ 

eżempji, kif għandu jkun, xi wħud tassew fid-dettall. Iżda kien hemm dawk, u mhux 

wieħed jew tnejn, li ma taw 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 lill-ilsien Malti. Bosta kkonċentraw ħafna fuq l-element rumanz u ftit li xejn 

semmew l-element Semitiku u Anglosassonu. Barra minn hekk, kien hemm għadd ta’ 

studenti 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. 

 

Fil-komponimenti dwar il-bilingwiżmu mhux dejjem kien hemm għarfien ċar tad-

dinamika tal-bilingwiżmu f’Malta u tad-differenza bejn l-istorja tal-poplu Malti u d-

diglossija, l-għarfien ta’ lingwi differenti u l-bilingwiżmu. 

 

Kien hemm ħafna li saħqu iktar milli kien meħtieġ fuq l-importanza tal-lingwa Ingliża 

milli fuq l-aspetti proprja tal-Bilingwiżmu. Mhux kulħadd enfasizza l-importanza tal-

erba’ fatturi prinċipali, li lingwa tkun tafha billi titħadditha sew, tifhimha sew, taqraha 

sew u tiktibha sew. Bosta tkellmu fuq l-erba’ aspetti tal-Bilingwiżmu u l-kompetenzi li 

għandu jkollu bniedem biex jissejjaħ bilingwi, imma ma taw ebda eżempju mit-taħdit, u 

dan wassal bilfors għal telf ta’ marki. Kien hemm uħud li ma semmewx l-erba’ aspetti 

kollha (oriġini, kapaċità, funzjoni, attitudni), u oħrajn li kkonċentraw biss fuq l-aspett 

tal-attitudni. Barra minn hekk, mhux kulħadd saħaq fuq l-importanza tal-bilingwiżmu 

fejn jidħlu l-aspetti soċjali, politiċi, ekonomiċi u edukattivi. 

 

Bħalma ġara fl-eżami ta’ Mejju 2010, l-inqas mistoqsija li għażlu l-kandidati kienet dik 

dwar is-sintassi. Dawk li għażluha kollha marru tajjeb, għax daħlu fid-dettall fuq kull 

aspett tal-mistoqsija. Jidher ċar li l-istudenti kienu mħejjija sew fuq l-aspetti kollha tas-

sintassi u l-kumplessitajiet tal-lingwa. Ix-xogħlijiet kollha taw għadd kbir ta’ eżempji 

validi, mogħnija bis-“siġar” li fissru sew ix-xogħol tal-kostitwenti tal-kelma. 

Madanakollu, deher ċar li ħafna studenti studjaw kollox bl-amment fuq xi 

komponiment li ħejjew minn qabel. Ħafna xogħlijiet kienu l-istess, bl-istess eżempji u 

tqassim u tagħrif, u dan jixhed nuqqas ta’ żvilupp ta’ ideat u jagħti l-impressjoni ta’ 

riproduzzjoni ta’ noti lesti minn qabel u mogħtija biss għal skop ta’ eżami, bla ebda 

valur għall-istudenti. 

 

Kollox ma’ kollox, fejn tidħol il-lingwistika, il-livell ma kienx ħażin, għalkemm ħafna mill-

marki kienu bejn 10 u 14 (minn massimu ta’ 20), u ftit qabżu s- 17.  

 

TAQSIMA Ċ u D – IL-KOMPONIMENT TAL-LETTERATURA 

 

It-tweġibiet tal-istudenti ġew eżaminati skont il-kontenut tagħhom (ir-rilevanza u l-
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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, il-grammatika u 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%) 
 

F’din it-taqsima ngħataw żewġ mistoqsijiet, waħda fuq it-tema tal-ambjent naturali u l-

oħra fuq l-identità ta’ poplu.  

 

1. Ikkummenta dwar ix-xebh u d-differenzi fil-mod kif il-poeti ta’ qabel l-

Indipendenza u dawk ta’ warajha tkellmu dwar l-ambjent naturali. 

 

2. Permezz tal-poeżiji tagħhom, il-poeti Maltin ta' qabel l-Indipendenza u ta' 

warajha bnew l-idea tagħhom tal-identità Maltija. X'inhuma l-karatteristiċi 

ewlenin tal-identità nazzjonali li bnew ir-Romantiċi u x'kienu r-reazzjonijiet tal-

poeti Moderni ta' wara l-Indipendenza? 

 
Waqt li fl-eżami ta’ Mejju 2010 kien hemm bosta kandidati li wieġbu dwar l-ambjent 

naturali, iżda l-maġġoranza għażlu li jiktbu dwar l-identità tal-poplu Malti, fl-eżami tal-

2011 iż-żewġ mistoqsijiet ingħażlu ndaqs mill-istudenti. Il-Bord innota li ftit kienu dawk 

l-istudenti li kitbu komponimenti tajbin u li laħqu l-livell mistenni minnhom. 

 

Mit-tweġibiet għaż-żewġ mistoqsijiet ħareġ ċar li ħafna kandidati taw l-istess tweġibiet 

permezz ta’ komponimenti studjati bl-amment sal-anqas dettall: struttura, paragrafi, 

punteġġjatura, u kwotazzjonijiet. Kien hemm studenti li rriproduċew dawn il-

komponimenti bl-amment, minkejja li ħafna minnhom mhumiex għajr ġabra 

superfiċjali ta’ osservazzjonijiet tematiċi dwar poeżiji individwali, u mingħajr ma taw 

wisq kas tal-mistoqsija speċifika li ħarġet f’dan l-eżami. Din hija problema li tissemma 

kull sena f’dawn ir-rapporti u l-istudenti u l-edukaturi jridu jirrealizzaw li l-kandidati li 

jagħmlu hekk jitilfu ħafna marki għax ma jurux il-ħila personali tagħhom li tirrifletti 

għarfien tajjeb tas-suġġett. Barra minn hekk, din ir-riproduzzjoni ta’ ħobż mimgħud 

turi nuqqas ta’ tħejjija serja u maturità min-naħa ta’ studenti li jinsabu fuq l-għatba tal-

Università jew tad-dinja tax-xogħol.  

 

Il-biċċa l-kbira tal-komponimenti kienu qosra wisq għal dan il-livell. Ħafna kandidati 

wrew li għadhom ma nfatmux mil-livell taċ-ĊES. Flok argumenti dwar kif il-poeti 

Maltin żviluppaw it-tematika msemmija fil-mistoqsijiet permezz tad-dinamika speċjali 

tal-poeżija, ħafna kitbu kelmtejn, ġieli f’sentenza waħda, dwar “il-ħsieb” ta’ bejn erba’ 

u sitt poeżiji. Kien hemm min ma rreferiex għaż-żewġ ġenerazzjonijiet ta’ poeti. 

Oħrajn, u dawn ma kinux ftit, kellhom kitba żbilanċjata wisq, għax għalkemm kitbu 

fuq il-poeżija tradizzjonali, u għamlu referenza għal bejn tlieta u ħames poeżiji, meta 

ġew biex jiktbu dwar dik moderna għamlu referenza għal poeżija waħda jew tnejn. 

Għadd ġmielu wrew li ma studjawx sewwa u ħawdu l-poeti u l-poeżiji jew ivvintaw 

affarijiet li ma jeżistux fil-poeżiji li għamlu referenza għalihom. 
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L-espressjoni ta’ ħafna mill-istudenti kienet fqira u ħafna drabi pwerili, tant li f’ċerti 

każijiet il-Bord stagħġeb kif il-kandidati għaddew mill-eżami tal-Malti taċ-ĊES. B’mod 

ġenerali, inħass sewwa n-nuqqas ta’ taħriġ fil-kitba tal-komponiment letterarju. Barra 

minn hekk, il-Bord innota li kien hemm għadd kbir ta’ żbalji ortografiċi serji u nuqqas 

ta’ għarfien tal- grammatika u żbalji sintattiċi. 

 

F’uħud mill-komponimenti, il-kummenti superfiċjali jew ġenerali ħafna li dehru fl-

introduzzjoni u l-konklużjoni kienu xhieda ċara u immedjata ta’ nuqqas kbir ta’ għarfien 

tas-suġġett magħżul. F’għadd ta’ każijiet, l-introduzzjoni u l-għeluq kienu magħmulin 

biss minn sentenza waħda u kien hemm kandidati li fl-għeluq saħansitra irrepetew dak 

li kienu qalu fl-introduzzjoni.  

 

L-istudenti għandhom jevitaw għal kollox frażijiet inutli bħal “Wieħed ma jistax isemmi 

natura fil-poeżija mingħajr ma jsemmi lil [...]” u titli riduttivi u sempliċistiċi bħal “il-

Poeta tan-Natura” li mhux posthom fl-analiżi tal-kumplessità tal-letteratura f’dan il-

livell. Il-kandidati għandhom ukoll iwarrbu għal kollox interpretazzjonijiet tal-istorja 

letterarja Maltija li tqiegħed il-poeti romantiċi “kontra” l-poeta moderni, jew fehmiet li 

l-poeti ta’ qabel l-Indipendenza jidealizzaw kollox waqt li dawk ta’ wara l-Indipendenza 

huma kritiċi u negattivi fuq kollox. F’għadd ta’ aspetti, fosthom fit-trattament tan-

natura u sa ċertu punt anki r-rappreżentazzjoni tal-identità nazzjonali Maltija, bejn iż-

żewġ perijodi ewlenin tal-istorja letterarja Maltija hemm ħafna kontinwità. It-tnejn, 

ngħidu aħna, jaraw in-natura bħala sagra, u sikwit bħala ġisem, u t-tnejn jaraw lil Malta 

bħala omm, anki jekk poeta bħal Mario Azzopardi jagħti interpretazzjoni għal kollox 

negattiva tal-omm nazzjonali fix-xogħol “Inċest – Notturnata lil Malta.” Barra minn 

hekk, fit-tnejn, il-Knisja u t-twemmin Kattoliku jibqgħu elementi kostituttivi ewlenin tal-

identità tal-ġens Malti kif jarawha huma.  

 

Il-mistoqsijiet li ngħataw il-kandidati f’dan l-eżami kienu mistoqsijiet ġenerali dwar 

aspett partikulari tal-poeżija Maltija, u għaldaqstant it-tweġiba kellha tagħmel analiżi 

ġenerali tal-poeżija Maltija u tirreferi għal poeti u poeżiji partikulari biss biex tirfed l-

argumenti ċentrali dwar ir-rappreżentazzjoni tan-natura jew il-kostruzzjoni ta’ idea 

partikulari tal-identità Maltija fil-poeżija. Dan ifisser li komponimenti magħmulin minn 

sensiela ta’ paragrafi li jitkellmu esklussivament dwar poeżiji individwali ma setgħu qatt 

jilħqu l-livell mistenni. F’dan il-kuntest trid tissemma l-problema mifruxa sew ta’ 

kandidati li “jirrakkontaw” il-poeżiji. L-iskop ta’ din it-taqsima tas-sillabu hu li l-istudenti 

jkollhom għarfien tajjeb tal-poeżija Maltija inġenerali u li dan l-għarfien ikun imsejjes 

fuq għarfien tajjeb anki ta’ xogħlijiet poetiċi partikulari. Għalhekk iridu juru għarfien 

tajjeb tan-natura mhux tas-soltu tal-użu tal-lingwa fil-poeżija, li jfisser għarfien tad-

dinamika u l-mekkaniżmi li tinqeda bihom il-poeżija. 

 

Barra minn hekk, l-isfida ewlenija tal-kandidati kienet li juru kif it-temi tan-natura u l-

identità kulturali nazzjonali jsiru poeżija, kif jissarrfu f’poeżija, jiġifieri kif il-poeti Maltin 

jinqdew b’mekkaniżmi u għodod poetiċi, bħall-metafora, is-simitudni u l-metonimija, il-

karatterizzazzjoni, l-indirizz, it-ton, l-anafora, il-lessiku, u l-intertestwalità biex jitkellmu 

dwar dawn it-temi. It-tweġiba tal-kandidati ma tistax tkun biss rendikont jew lista ta’ 

osservazzjonijiet pjuttost superfiċjali dwar dak li jgħidu poeti individwali, ngħidu aħna 
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dwar fjura, imma trid tistħarreġ kif tiġi rrappreżentata l-fjura, xi rwol tikseb fl-

ekonomija kumplessa tal-poeżija u l-istorja tal-poeżija Maltija, ma’ xiex tiġi assoċjata. 

Ngħidu aħna, hemm ħafna x’jingħad, minn naħa, dwar il-konnessjonijiet intertestwali 

(u bibliċi) ta’ “Il-Ħolma t’Alla” ta’ Anton Buttigieg u “Hemm Fjura Rqiqa” ta’ Joe 

Friggieri, żewġ poeżiji li jissemmew ta’ spiss, u, min-naħa l-oħra, dwar id-differenzi 

lessikali u tematiċi importanti bejniethom li jiftħu tieqa fuq id-differenzi bejn iż-żewġ 

perijodi ewlenin tal-poeżija Maltija.  

 

F’għadd ta’ komponimenti jinħass li l-kandidati jirriduċu l-poeżiji għal sett ta’ ideat u 

affermazzjonijiet, waqt li l-poeżija minnha nfisha tiċħad dan l-avviċinament u tirrifjuta 

bil-qawwa kollha din il-banalizzazzjoni. Ħafna mill-forza emottiva ta’ poeżija bħal “Il-

Mewt tas-Sieħba” ta’ Anton Buttigieg, li wkoll tissemma sikwit mill-kandidati, tinsab 

proprju fil-fatt li l-poeta qed jitkellem b’għafsa ta’ qalb dwar għasafar ċkejknin, sbieħ 

iżda għal kollox vulnerabbli, u fl-istess ħin dwar il-familja tiegħu stess. Il-poeti Maltin, 

bħall-poeti kollha, ta’ spiss jagħmlu proprju dan, li jinqdew speċifikament bl-għasafar 

biex jitkellmu dwar id-dinja tal-bnedmin, jew jitkellmu dwar l-għasafar bħallikieku qed 

jitkellmu dwar il-bnedmin, u f’komponiment bħal dak dwar in-natura, il-kandidati jridu 

jistaqsu għaliex u x’inhu l-effett ta’ dawn l-għażliet. 

 

Fil-każ tal-komponiment dwar l-identità tal-poplu Malti, il-kandidati jridu juru li huma 

konxji li qed jiddiskutu l-mod kif il-poeżija Maltija ta’ qabel u ta’ wara l-Indipendenza 

“rrappreżentat” l-identità Maltija, għax din, fl-aħħar mill-aħħar, hija kostruzzjoni 

kulturali li għandha l-għeruq tagħha fl-istorja tal-Gżejjer Maltin u tal-poeżija Maltija, 

speċjalment fir-Romantiċiżmu Malti. Din il-kostruzzjoni kulturali identifikat l-identità 

Maltija, ngħidu aħna, mal-Kattoliċiżmu, ma’ ċerti personaġġi (minn Vassalli sa La 

Valette) u ġrajjiet storiċi (l-aktar l-Assedju l-Kbir u t-Tieni Gwerra Dinjija) meqjusin bħala 

mudelli ewlenin; mal-ilsien Malti; mal-familja “tradizzjonali,” il-kultura u l-pajsaġġ 

rurali; u mal-metafora ċentrali ta’ Malta bħala omm. Dawn l-elementi jistgħu jiffurmaw 

il-qafas ta’ komponiment dwar dan is-suġġett. 

 

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

Din it-taqsima kienet tikkonsisti minn erba’ mistoqsijiet li minnhom il-kandidati riedu 

jagħżlu waħda biss. Żewġ mistoqsijiet kienu fuq id-dramm Il-Ġaħan ta’ Binġemma ta’ 

Francis Ebejer u t-tnejn l-oħra kienu fuq ir-rumanz Il-Gaġġa ta’ Frans Sammut.  

 

1. Francis Ebejer jinqeda bid-dramm Il-Ġaħan ta' Binġemma biex iwassal il-fehmiet 

ewlenin tiegħu dwar il-kultura Maltija. X'inhuma dawn il-fehmiet? Liema huma 

l-karattri u x-xeni li jinqeda bihom l-aktar biex iwassal dawn il-fehmiet? 

 

2. Fix-xogħol teatrali tiegħu Il-Ġaħan ta’ Binġemma Francis Ebejer irid juri liż-

żgħażagħ li fl-identità tagħhom hemm il-kultura tal-antenati. Uri kif id-

drammaturgu jirnexxilu jagħmel dan permezz ta’ personaġġi u sitwazzjonijiet 

partikulari. 

 

Bħal fl-imgħoddi, dawk li marru tajjeb ħafna f’din it-taqsima kitbu tweġibiet li wrew li 

qraw it-test u kienu jafuh tajjeb, u għalhekk kienu kapaċi jagħtu kwotazzjonijiet jew 
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jagħmlu riferimenti għal siltiet partikulari biex isaħħu l-argumenti kritiċi tagħhom; 

wasslu ideat rilevanti u koerenti; fasslu introduzzjoni u konklużjoni effettiva; ma 

qagħdux jirrakkontaw il-ġrajjiet imma għafsu fuq kif innu mikub ix-xogħol letterarju li 

ttrattaw u għamlu osservazzjonijiet li jmorru lilhinn minn dak li jgħid it-test letterarju; u 

għamlu analiżi strutturata tal-karatterizzazzjoni u l-ambjentazzjoni u l-effetti tagħhom 

fuq ir-rumanz u d-dramm. 

 

Uħud mill-kandidati wrew li ma qrawx it-test li kitbu fuqu, jew ma qrawhx sew, jew 

inkella m’għarfux janalizzawh bil-ħiliet li huwa mistenni li jkollhom fil-livell 

postsekondarju. Kandidati oħrajn bnew il-kitba tagħhom fuq rakkont mill-ġdid tan-nisġa 

tat-test letterarju li kellhom janalizzaw. Bħal f’komponimenti oħrajn, kien hemm 

traskuraġni kbira fil-kitba u fil-preżentazzjoni, żbalji ortografiċi elementari, sintassi 

dgħajfa u espressjoni verament fqira li kultant bilkemm tinftiehem. 

 

Fil-każ tan-narrattiva, ingħataw dawn il-mistoqsijiet: 

 

1. Il-Gaġġa huwa l-istorja ta' bniedem li jipprova jistħarreġ id-dinja ġewwiena 

tiegħu imma fl-istess ħin isibha diffiċli biex jifhem, jew jagħti kas ta'  dak li qed 

jiġri fin-nies ta' madwaru u f'pajjiżu. 

 

2. Fir-rumanz ta’ Frans Sammut, il-gaġġa tirrappreżenta, fost l-oħrajn, in-nuqqas 

ta’ ħelsien personali tal-protagonist. Ikkummenta b’referenza għal diversi 

sitwazzjonijiet li jsib ruħu fihom Fredu Gambin. 

 

Mill-erba’ mistoqsijiet li ngħataw fit-taqsima tad-drama u n-narrattiva, il-mistoqsijiet 

dwar ir-rumanz Il-Gaġġa kienu aktar popolari minn dawk dwar id-dramm Il-Ġaħan ta’ 

Binġemma. Uħud mit-tweġibiet dwar Il-Ġaħan ta’ Binġemma kienu ta’ livell ogħla minn 

dawk dwar ir-rumanz. F’dawn tal-aħħar il-kandidati aktar irrakkuntaw milli għamlu 

analiżi tal-kitba tal-istorja ta’ Fredu Gambin jew id-diversi sitwazzjonijiet li sab ruħu 

fihom. Id-difett ewlieni ta’ dawk li għażlu li jiktbu dwar id-dramm kien li ma għażlux l-

aktar karattri importanti jew illimitaw ruħhom għal ftit karattri wisq. Barra minn hekk, 

kien hemm kandidati li ma fehmux sewwa l-mistoqsija u kitbu xi ħaġa min-noti li 

ngħataw mill-għalliema. F’din it-taqsima wkoll, deher ċar in-nuqqas ta’ taħriġ fil-kitba 

ta’ komponimenti letterarji. 

 

F’dan il-livell il-kandidati jridu juru li qraw u kapaċi jużaw il-kritika ta’ studjużi ewlenin 

tal-letteratura Maltija bħal Oliver Friggieri u Peter Serracino Inglott dwar it-testi li 

jkollhom għall-eżami. Dawn ix-xogħlijiet kritiċi jgħinu lill-istudenti biex jagħmlu analiżi 

perċettiva tad-dimensjoni tematika u stilistika tat-testi letterarji. Dawn il-kritiċi, ngħidu 

aħna, jistħarrġu l-aspetti differenti tal-egoċentriżmu tal-protagonista u tal-metafora tal-

gaġġa fir-rumanz ta’ Sammut. 

 

Konklużjoni 
 

Il-Bord tal-eżaminaturi jħoss li b’mod ġenerali l-kandidati f’din is-sessjoni tal-eżami tal-

Malti fil-livell Intermedju ma laħqux il-livell mistenni minnhom bħala studenti li jinsabu 

fuq l-għatba tal-Università jew tad-dinja tax-xogħol. L-istudenti jridu juru li kapaċi 
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jużaw il-lingwa b’mod korrett, matur u kreattiv u li għandhom għarfien tajjeb tal-

potenzjal li hemm fil-lingwa biex jesprimi ruħhom u janalizzaw il-lingwa u l-

letteratura Maltija u temi li jmissu lilhom stess 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 jinsabu 

fis-sillabu u t-testi kritiċi ewlenin li nkitbu dwarhom.  
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