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L-għadd ta’ kandidati li nkitbu għall-eżami tal-Malti fil-livell Intermedju li sar f’Mejju tal-2018 

kien ta’ 219, 52 inqas mis-sena ta’ qabel. F’din is-sessjoni 98 kandidat u kandidata, jiġifieri 

44%, ġabu bejn A u C, waqt li 177, jew 80.8%, ġabu bejn A u E. Dawn il-persentaġġi huma 

simili għal tas-sena ta’ qabel. Kważi 15% tal-kandidati ma għaddewx minn dan l-eżami. 

 

Mejju 2018 

Grad A B C D E F Abs Total 

Numru ta' Kandidati 8 27 63 42 37 32 10 219 

% tat-Total 3.7 12.3 28.8 19.2 16.9 14.6 4.6 100 

 

Mejju 2017 

Grad A B C D E F Abs Total 

Numru ta' Kandidati 11 28 88 53 38 48 5 271 

% tat-Total 4.06 10.33 32.47 19.56 14.02 17.71 1.85 100 

 

Mejju 2016 

Grad A B C D E F Abs Total 

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

% tat-Total 3.9 10.2 32.4 21.1 13.0 15.1 4.2 100 

 

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-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 jew jeħlu f'nofs id-diskussjoni 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.  

Il-kandidati jridu jipprattikaw it-taħdit fil-forom differenti tiegħu minn mindu jkunu żgħar biex 

irabbu 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-kandidati 

jkollhom għarfien ta’ dak li jkun qed jiġri fid-dinja ta’ madwarhom.  

Għadd sabiħ ta’ kandidati kienu kapaċi jiddiskuti s-suġġett ippreżentat quddiemhom. Uħud 

minnhom kienu kapaċi jħarsu lejn is-suġġett minn angoli differenti. Ftit kienu dawk li ma kinux 

familjari mat-tema li kellhom jiddiskutu. Ħafna mill-kandidati ma sabux diffikultà jorbtu l-ideat 

ma’ xulxin u jkunu loġiċi fl-argumenti li ppreżentaw. L-iktar żbalji fl-espressjoni li spikkaw kienu 
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dawk marbutin mal-qbil fil-ġens, speċjalment f'kelmiet bħal "persuna" u "reliġjon," li t-tnejn 

huma grammatikalment femminili. Numru żgħir ta’ kandidati nħassu li qed jagħmlu sforz biex 

jitkellmu bil-Malti l-ħin kollu, waqt li oħrajn użaw diversi kelmiet jew espressjonijiet bl-Ingliż 

bħal “just”, “options,” “like" u "as such." B'mod ġenerali ftit kienu l-kandidati li għamlu użu 

minn Malti idjomatiku. 

It-tema li staqsiet jekk in-nies b’mard terminali għandhomx dritt jagħżlu meta jmutu ħafna mill-

kandidati ħassewhom komdi jitkellmu fuqha. L-aħjar li marru kienu l-kandidati li kienu kapaċi 

jħarsu lejn angoli differenti tas-suġġett: dawn kienu wkoll l-iktar kandidati li kellhom ħakma 

tajba tal-lingwa. Dawk li sempliċiment qablu li l-pazjenti b'mard terminali għandhom id-dritt li 

jiddeċiedu dwar it-tmiem ta' ħajjithom sabuha iktar diffiċli biex jiżviluppaw il-ħsieb tagħhom.  

Xi kandidati ħassewhom skomdi jiddiskutu din it-tema, forsi minħabba l-fatt li hija tema 

kontroversjali ħafna u m’għandhiex tweġiba definita. B’mod ġenerali l-kandidati kienu kapaċi 

jqajmu ċerti punti mingħajr l-għajnuna tal-eżaminaturi, minkejja li ħafna drabi bdew isemmu l-

argumenti kollha fl-ewwel ftit minuti.  

Għadd ta’ kandidati nzertatilhom it-tema tas-sistema tal-punti bħala penalità fis-sewqan għas-

sewwieqa kollha f'Malta u Għawdex. Il-biċċa l-kbira tal-kandidati kienu kapaċi jiddiskutu dan is-

suġġett, fosthom il-fatt li t-telf tal-punti ma jiħux post iċ-ċitazzjonijiet u l-multi xorta jibqgħu 

jingħataw. Il-kandidati qablu mal-iskop tas-sistema tal-punti li tippenalizza lis-sewwieqa li 

jipperikolaw il-ħajja ta' ħaddieħor bis-sewqan u bil-vettura tagħhom. Bosta kandidati 

kkummentaw li s-sistema l-ġdida tal-penali ġiegħlet lil ħafna nies joqogħdu aktar attenti kif 

isuqu. Madankollu, kien hemm xi kandidati li ma kinux jafu dwar din is-sistema jew il-mod kif 

taħdem u d-diskussjoni mal-eżaminatur jew l-eżaminatriċi għenithom biex jagħmlu argument. 

Fost il-kandidati li kellhom jitkellmu dwar dak li kienu qed jistennew li jaraw fis-sena li l-Belt 

Valletta hija l-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura, dawk li attendew għal xi attivitajiet tal-

Fondazzjoni Valletta 2018 ftit li xejn sabu problemi biex jitkellmu fuq it-tema. B’mod ġenerali 

ħafna kandidati ddiskutew kemm l-aspett kulturali kif ukoll l-ispettakli li saru fil-ftuħ tas-sena.  

Madankollu, kien hemm waħdiet li ftit li xejn kienu jafu x’ġara matul l-ewwel xhur tal-Belt 

Valletta bħala l-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Oħrajn batew biex tkellmu fuq temi bħall-

kultura u r-restawr jew sabuha bi tqila biex ifissru kif l-element Malti seta’ jidħol f’dawn iċ-

ċelebrazzjonijiet. Il-ftit kandidati li sabuha diffiċli biex jiddiskutu din it-tema sabu l-għajnuna 

tal-punti li qajmu l-eżaminaturi. 

Suġġett ieħor tal-eżami orali kien il-vot mas-sittax-il sena fl-elezzjoni ġenerali. Fl-elezzjonijiet 

tal-Kunsilli Lokali, iż-żgħażagħ ta' 16-il sena jistgħu jivvutaw. Il-kandidati ma sabuhiex bi tqila 

biex jiddiskutu fuq din it-tema u l-punti li kellhom l-eżaminaturi għenuhom biex jesploraw angoli 

differenti. 

Għadd ta’ kandidati, speċjalment il-ġuvintur, sabuha diffiċli biex jiddiskutu s-suġġett tal-

ugwaljanza fis-salarju bejn in-nisa u l-irġiel.B’mod ġenerali l-kandidati kellhom idea ċara tat-

tema u x’għandhom jiddiskutu, u numru kbir ta’ kandidati setgħu jmexxu waħedhom bi ftit 

għajnuna min-naħa tal-eżaminaturi.  

Kien hemm ukoll kandidati li ntalbu jiddiskutu t-tema tal-vizzju tal-logħob bil-kompjuter. L-

Għaqda Dinjija tas-Saħħa tgħid li meta bniedem jinħakem għalkollox mil-logħob tal-kompjuter 

ikun qed isofri minn marda mentali. Din il-marda mentali tista' tagħmillu ħafna ħsara fil-ħajja 

personali u soċjali tiegħu u fuq il-post tax-xogħol. Il-kandidati ddiskutew mal-eżaminaturi d-

distinzjoni bejn vizzju u marda. L-esperti jgħidu li meta nilagħbu, bħal meta nużaw is-siti 

soċjali, nirċievu doża ta' pjaċir mill-kimika "dopamine", iżda l-ferħ minn dan il-pjaċir ma jdumx 

wisq. Il-kandidati laqgħu din it-tema u jidher li ħassewhom komdi jitkellmu fuq realtà li 

jħossuha qrib tagħhom. 
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L-EŻAMI TAL-KITBA (90%) 

TAQSIMA A – IL-KOMPONIMENT ĠENERALI (30%) 
 

Il-komponiment ġenerali jiġi eżaminat skont għadd ta' kriterji:  

 
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.  

d) L-ortografija trid tkun korretta u aġġornata. 

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

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

l-maġġoranza assoluta tal-kandidati (63.44%) għażlu t-titlu dwar jekk hemmx bżonn inkunu 

mqabbdin mal-internet il-ħin kollu. Warajh, bi 13.65%, għażlu t-titlu dwar il-mewt tal-ktieb, u 

mbagħad dak dwar kif il-fiduċja ddum biex tiksibha imma titlifha malajr (12.19%). 6.34% 

għażlu t-titlu dwar ir-reputazzjoni, u 2.92% it-titlu dwar kif l-atti ta' kuraġġ jeħtieġu l-biża’. L-

inqas suġġett li għażlu l-kandidati kien dak dwar x’tixtiequ jħallu lid-dinja bħala eredità 

(1.46%). 

B’mod ġenerali, il-livell ma kienx ħażin għax ħafna kandidati taw kas tat-tqassim tal-paragrafi. 

Bħala maturità fl-ideat, madankollu, ftit kienu dawk, madwar 10%, li kellhom livell tassew għoli 

fl-iżvilupp tal-ħsieb. Ftit ukoll kienu dawk il-kandidati li kitbu Malti tassew sabiħ u mexxej u li 

tieħu gost taqrah. Tabilħaqq, 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. Kien hemm ukoll min ma kellu ebda żball tal-grammatika, tas-sintassi u tal-ortografija. 

Xorta għadek issib min jikteb komponiment magħmul minn paragrafu wieħed u sintassi ħażina. 

Hemm ukoll xi kandidati li għadhom jiktbu l-Malti mingħajr ħsieb u mingħajr ma jqisu sew l-

għażla tal-kliem. Dan huwa nuqqas kbir f’dan il-livell postsekondarju. Kien hemm min kellu 

ortografija fqira ħafna. F’xi komponimenti kull vers kien miżgħud bl-iżbalji u kien hemm min 

kellu żball f’kull kelma fl-Introduzzjoni. Is-sistema edukattiva trid tkun esiġenti biex kulħadd 

għandu jilħaq il-potenzjal kollu tiegħu, imma qabelxejn, il-kandidati għandhom jidraw minn 

ċkunithom ikunu esiġenti magħhom infushom. 

Barra minn hekk, kien hemm bosta kandidati li ma żammewx mat-tul tal-komponiment u kitbu 

inqas minn 450 kelma, li huwa l-minimu mitlub minnhom. Dan ukoll huwa nuqqas li jissemma 

kull sena f’dan ir-rapport. Kien hemm kandidati li kitbu inqas minn 300 kelma u min ħalla l-

komponiment ġenerali għall-aħħar u kiteb inqas minn 250 kelma. Il-kandidati jridu jħejju 

ruħhom billi jippjanaw il-kitba tagħhom, jużaw Malti sabiħ u jiktbu fit-tul. 

Għadd ta’ komponimenti kien fihom l-istess ideat sterjotipati u kienu neqsin mill-ħsieb 

indipendenti u l-kreattività fit-tematika u l-istil. It-tfassil ta’ pjan maħsub qabel tibda l-kitba 

jgħin biex il-komponiment ikollu struttura u direzzjoni. Kultant jidher li l-kandidati ma 

jippjanawx sew l-ideat tagħhom u dan jiġi rifless f’kitba mhux tant organizzata. Madankollu, dan 

in-nuqqas din is-sena deher inqas mis-snin l-imgħoddija. 

Fejn jidħol it-tħaddim tal-punteġġjatura, il-livell kien wieħed ta’ min ifaħħru, għalkemm xorta 

kien hemm xi wħud li s-sentenzi tagħhom ma jagħmlu ebda sens minħabba l-użu ħażin tal-
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punteġġjatura. Fejn jidħlu l-iżbalji tal-ortografija, kien hemm il-problemi tas-soltu fejn jidħlu l-

“għ” u l-“h,”. Dawn huma ftit eżempji: maġlin (mgħaġġlin), għalekk (għalhekk), afiġna 

(għaffiġna), fiegħa (fiha), hedin (qegħdin), joqtluwom (joqtluhom), jejxu (jgħixu), ħuħ (ħuh), 

ad- (għad-), mibeda (mibegħda), mandomx (m’għandhomx), hem (hemm), ħajitom 

(ħajjithom), taġnu (tagħġnu), tiqgħbax (tibqax), ittijom (tagħtihom), nistu (nistgħu), nixelu 

(nixegħlu), nafsu (nagħfsu), jistgħaw (jistgħu), tajtx (tgħidx), u henuna (għenuna). 

Kien hemm kandidati li kitbu ċertu kliem ħażin, kultant minħabba interferenzi lingwistiċi, u dawn 

huma xi eżempji: rilassaġni (rilassament), jiddistrattana (itellifna), tentertajnja (minn to 

entertain), tentattiva (tentazzjoni), tradixximent (tradiment), disvantaġġi (żvantaġġi), 

realtament (realment), bnedmien (bnedmin), ħajin (ħajjin), differtiment (divertiment), tirilażża 

(tirrilassa), vojteżża, tliett (flok tlett/tlitt), tlett/tlitt flok il-forma tliet, kullħadd (kulħadd), 

optimiżmu (ottimiżmu), soċċjetta (soċjetà), jattrattana (flok jattirana), u ward u żrar jew ward 

u żgħar (flok ward u żahar).  

Jidher ukoll li xi wħud ftit jagħmlu distinzjoni bejn il-Malti mitkellem u l-Malti miktub. F’xogħol 

ta’ dan il-livell għandhom jiktbu l-Malti idjomatiku, b’lingwaġġ mexxej, mirqum u sabiħ li jixraq 

lill-ilsien miktub. 

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

 
F’din it-taqsima l-kandidati kellhom jagħżlu titlu wieħed minn tlieta u kif stabbilit mis-sillabu, il-

mistoqsijiet kienu bbażati fuq il-ktieb Lingwa u Lingwistika. Il-komponiment lingwistiku ġie 

eżaminat (a) skont il-kontenut tiegħu, jiġifieri l-argumenti u l-ideat marbutin mas-suġġett u l-

użu tajjeb ta’ eżempji rilevanti u oriġinali; (b) skont l-espressjoni, jiġifieri l-iżvilupp tal-ideat u l-

koeżjoni, u l-grammatika u s-sintassi; u (ċ) skont l-ortografija. Ir-riproduzzjoni ta’ eżempji 

mhux oriġinali għax diġà mogħtija fit-test akkademiku assenjat jew minn ħafna kandidati oħrajn 

turi nuqqas ta’ ħila fil-ħadma tal-kunċetti lingwistiċi. 

L-aktar mistoqsija popolari, kif dejjem jiġri, kienet mistoqsija numru 2 dwar il-Malti Lsien 

Imħallat, b’persentaġġ ta’ 69.43%. Warajha l-mistoqsija numru 3 dwar il-Morfoloġija, 

b’persentaġġ ta’ 25.24%, u fl-aħħar mistoqsija numru 1 dwar is-Semantika, b’persentaġġ ta’ 

5.33%.  

It-titlu dwar il-Malti bħala lsien imħallat kien fih kwotazzjoni mill-istudju ta’ George Farrugia li 

tgħid li ma nistgħux nibqgħu marbutin ma’ lingwa fossilizzata biex ma nħalluhiex titħallat għax 

inkella nkunu qegħdin inwittu t-triq għall-mewt ta’ lsienna stess. Bħal kull ilsien ieħor, jgħid 

Farrugia, il-Malti huwa suġġett għall-bidla. Il-kandidati ntalbu juru kif il-Malti nbidel mal-

mogħdija tas-snin. Ħafna minn dawn il-komponimenti kien fihom għadd kbir ta’ eżempji, kif 

għandu jkun, xi wħud tassew fid-dettall. Iżda kien hemm kandidati, u mhux waħda jew tnejn, li 

ma taw 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 kandidati li għażlu dan is-suġġett ikkonċentraw fuq l-element Rumanz, u fuq l-elementi l-

oħra (is-Semitiku u l-Anglosassonu) ftit li xejn tkellmu: jidher li l-iktar element li l-kandidati 

huma midħla tiegħu huwa r-Rumanz. Kien hemm xi waħdiet li injoraw għalkollox l-element 

Semitiku, li minnu ssawwar il-Malti. Barra minn hekk, xi kandidati rrakkontaw il-miġjiet tal-ġnus 

li mmarkaw il-ġrajja tal-gżejjer Maltin f’komponiment li kellu jiffoka fuq l-elementi kostitwenti 

tal-lingwa u mhux fuq l-istorja ta’ Malta. Minħabba dan in-nuqqas u l-fatt li ma tawx eżempji 

prattiċi mil-lingwa tiflu l-marki. Madankollu, dawn il-komponimenti, ħdejn is-snin l-imgħoddija, 

kienu tassew ftit. Irid jingħad ukoll li xi wħud mill-kandidati ma tawx importanza lill-aspett tal-

lessiku fil-komponiment tagħhom. 
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It-titlu dwar il-morfoloġija (nru 3) inqeda bi kwotazzjoni mill-kitba ta’ Tarcisio Zarb biex 

jistabbilixxi li l-istudju tal-morfoloġija, li jinteressa ruħu fl-elementi bażiċi tal-ilsien, isir biex il-

lingwisti jiksbu tagħrif mhux biss fuq ilsien wieħed imma biex jiksbu tagħrif ta’ natura universali. 

Il-kandidati ntalbu jikkummentaw fuq l-elementi lingwistiċi bażiċi li jirreferi għalihom Zarb fl-

istqarrija tiegħu. Fost il-kandidati kien hemm xi wħud li għamlu l-iżball li ma tkellmux fuq l-

affissi, l-għerq u z-zokk, li huma importanti fejn tidħol il-morfoloġija Maltija. Kien hemm min 

daħħal ukoll aspetti tas-semantika f’din il-mistoqsija u min tkellem fuq il-mekkaniżmi 

morfoloġiċi b’mod għalkollox superfiċjali, bla ebda eżempji prattiċi mill-qagħda Maltija, u 

għalhekk anke hawn kien hemm min tilef bosta marki. 

Fil-każ tal-komponiment dwar is-semantika (nru 1), li fih il-kandidati kellhom jiddiskutu l-

istqarrija meħuda mill-istudju ta’ Ġorġ Doublesin li m’hemmx rabta diretta bejn il-kliem (bħala 

ħoss akustiku) u l-ħwejjeġ li jeżistu fid-dinja hemm barra, kien hemm ħafna kitbiet simili. Ħafna 

komponimenti kienu l-istess, bl-istess tagħrif, tqassim u eżempji. Dan jixhed nuqqas ta’ impenn 

intellettwali fis-suġġett, u għalhekk nuqqas ta’ żvilupp ta’ ideat.  

Fil-komponimenti tal-Lingwistika kien hemm għadd imdaqqas ta’ żbalji fl-espressjoni, jiġifieri 

fis-sintassi, il-grammatika u l-ortografija. Il-Bord jidhirlu li s-sistema tal-edukazzjoni formali u 

informali għandha tagħti aktar importanza lill-ħila espressiva biex inrawmu ġenerazzjoni li taf 

tikteb sew bil-Malti, Malti mexxej u bla żbalji. Dawn huma xi eżempji ta’ żbalji tal-lingwa fit-

taqsima tal-Lingwistika ta’ dan l-eżami: sintazzi, konsulanti, kliem arkeoloġiku flok arkajku, 

niddanneġġjaw, premissi (flok prefissi), termini ekklesteri (flok ekkleżjastiċi), kliem 

anglossonanu/anglosassolu, pronunċjazjoni, jespoża (flok jesponi), inħabittatta, u jissoċjetaw 

(flok jissoċjalizzaw).  

Importanti li l-kandidati ma jistudjawx biss l-iżvilupp tal-ilsien Malti u jwarrbu għalkollox il-

morfoloġija u s-semantika. F’dan il-livell, il-kandidati jrid ikollhom għarfien tajjeb tat-tliet oqsma 

għax l-għarfien ta’ qasam lingwistiku wieħed jirfed l-għarfien tal-oqsma l-oħrajn. 

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; u skont l-espressjoni, jiġifieri minn 

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

ġiet eżaminata wkoll 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. Nuqqas 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. 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, jew fuq l-imħabba lejn in-natura. 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 
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biss. B’mod ġenerali, il-kandidati kkwotaw mill-poeżiji jew għamlu riferimenti għal versi jew 

siltiet partikulari li kienu rilevanti.  

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

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

prinċipali tal-paragrafu. Il-kandidati jridu jifhmu li t-titli 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 

storika jew soċjoloġika. 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.  

Għadd ta’ komponimenti f’din it-taqsima kienu mingħajr sustanza jew direzzjoni kritika. 

Komponimenti bħal dawn joqtlu l-poeżija għax jirriduċuha għal interpretazzjoni dejqa tal-

kontenut tematiku tagħha, bħallikieku kienet artiklu soċjoloġiku, jew dokument storiku, jew 

djarju personali. B’dan il-mod jinjoraw għalkollox in-natura tal-poeżija bħala kitba li 

tissuġġerixxi, tqanqal, u toħloq realtà alternattiva. Kandidati li jridu jevitaw dan l-iżball jistgħu 

jħarsu, ngħidu aħna, lejn il-mod kif tintuża l-metafora fil-poeżiji u jirriflettu b’mod kritiku fuq l-

effetti li kapaċi toħloq fuq il-qarrejja. 

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

Importanti li l-kitbiet ikollhom introduzzjoni u konkluzjoni li jirriflettu fuq il-mistoqsija u jkun 

fihom kontenut tematiku u stilistiku importanti. F’dan il-livell il-kandidati jridu juru li tgħallmu 

jiktbu introduzzjoni li tistabbilixxi l-pożizzjoni kritika li se jieħdu fuq is-suġġett li għażlu li jiktbu 

fuqu. Bl-istess mod, konklużjoni li sempliċiment tirrepeti l-kontenut tat-titlu mhix aċċettabbli. 

Konklużjoni tajba tagħfas, ngħidu aħna, fuq l-argument ewlieni jew l-iktar sinifikattiv li l-

kandidat jew il-kandidata jkunu ppreżentaw fil-komponiment. 

Fis-sessjoni ta’ Mejju 2018, il-kandidati kellhom żewġ titli minn fejn jagħżlu: nofshom għażlu 

wieħed u nofshom għażlu l-ieħor. Wieħed minnhom kien dwar kif fil-fażijiet differenti tagħha, il-

poeżija Maltija ħarset bi mħabba u qima lejn il-pajsaġġ lokali, u rat lill-bnedmin kemm bħala l-

akbar ħbieb kif ukoll bħala l-akbar għedewwa tiegħu. Mill-komponimenti li nkitbu fuq dan is-

suġġett jidher li bosta kandidati għad iridu jifhmu l-influwenza ta’ moviment, ta’ perjodu 

letterarju, fuq il-kitba individwali tal-poeti. Ir-Romantiċi m’għażlux li jinjoraw l-impatt negattiv 

tal-bnedmin fuq l-ambjent naturali għax libsu għamad, jew għax kienu inqas onesti mill-

Moderni: il-proġett Romantiku kien jesiġi li jaraw fin-natura alternattiva għad-dinja mwiegħra u 

kultant ħajjiena tal-bnedmin. Il-poeti Moderni Maltin, min-naħa l-oħra, kitbu fi żmien meta bdiet 

tinbet kuxjenza ekoloġika li kienet meħtieġa minħabba dak li kien qed iseħħ f’Malta ta’ 

madwarhom bit-teħid tal-kampanja u l-ambjent rurali biex jinbnew spazji urbani. Barra minn 

hekk, il-Moderni kienu influwenzati minn estetika u tradizzjoni letterarja Modernista li kienet 

differenti sew minn dik Romantika. 

It-tieni titlu rrefera għad-daħla kritika fl-antoloġija Il-Poeżija Maltija li fiha Oliver Friggieri jikteb 

dwar il-proġett Romantiku tal-koltivazzjoni u t-tixrid tal-ilsien nazzjonali bħala għodda ta’ 

għarfien u komunikazzjoni ta’ kull xeħta. Il-kandidati ntalbu jiktbu dwar il-mod kif l-iżvilupp tal-

poeżija bil-Malti kemm qabel kif ukoll wara l-Indipendenza għen fit-tiswir ta’ kuxjenza 

nazzjonali. Kien hemm bosta komponimenti li ttrattaw dan is-suġġett b’maturità analitika. L-

aħjar kitbiet fosthom evitaw li jippreżentaw oppożizzjoni elementari bejn il-poeżiji tar-Romantiċi 

u l-Moderni li jitkellmu fuq in-nazzjon Malti, għax iċ-ċirkostanzi storiċi u t-tradizzjoni letterarja u 

estetika li fihom inkitbu dawn ix-xogħlijiet kienu differenti. 
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Xi drabi l-kandidati donnu ma jifhmux il-mistoqsija sewwa, u jiktbu tweġiba kompletament 

barra mis-suġġett. Kien hemm ftit każi fejn fit-tweġiba dwar il-mistoqsija dwar il-“koltivazzjoni 

tal-ilsien nazzjonali,” inkiteb komponiment b’referimenti għal poeżiji relatati ma’ tema totalment 

differenti. F’każi oħrajn, il-kandidati wrew li m’għandhomx għarfien profond tal-firxa ta' poeżiji li 

studjaw għax kitbu dwar parti biss mis-suġġett indikat fit-titlu. Għalhekk, ngħidu aħna, 

irreferew għal poeżiji relatati mat-“tiswir ta’ kuxjenza nazzjonali” u injoraw il-parti l-oħra tal-

mistoqsija, jiġifieri “il-koltivazzjoni u t-tixrid tal-ilsien nazzjonali.”  

Xi komponimenti rreferew għal poeżiji bħal “Aqta’ Fjura u Ibni Kamra” ta’ Immanuel Mifsud li 

jinsabu fl-antoloġija Bejn Ħaltejn, l-antoloġija li studjaw għal-livell Ordinarju, iżda mhux fl-

antoloġija Il-Poeżija Maltija li qiegħda fis-sillabu tal-livell Intermedju. Jekk il-kandidati jagħmlu 

dan biex isaħħu argument partikolari jkunu qegħdin jagħmlu tajjeb. 

Huwa ta’ min ifaħħar il-fatt li l-maġġoranza tal-kandidati jirreferu għax-xogħlijiet tal-poeti ta’ 

qabel u ta’ wara l-Indipendenza, iżda xi ftit kandidati jirreferu għall-poeti tal-ewwel nofs tas-

seklu biss, u b’hekk ma jagħtux stampa bilanċjata tal-pożizzjonijiet differenti mfissrin mill-poeti. 

Xi ftit kandidati jiżbaljaw meta jippruvaw “jikkategorizzaw” il-poeti, bħal meta jgħidu li “Lil 

Malta” ta’ Dun Karm Psaila hija poeżija Moderna.  

Xi kandidati m’għandhomx ħakma tajba tal-lingwa Maltija, u għalhekk ma jesprimux sew dak li 

jkunu jridu jfissru, bħal meta jgħidu li l-poeti Moderni “jmaqdru l-ambjent” minflok “imaqdru lil 

min jeqred l-ambjent.” Barra minn hekk, hemm kandidati li jħalltu avveniment storiku ma’ ieħor 

bil-konsegwenza li l-interpretazzjoni tal-poeżija tkun żbaljata, bħal meta jintqal li f’“IL-Għanja 

tar-Rebħa” ta’ Dun Karm Psaila l-Maltin “jirbħu l-avveniment [sic] li hi l-indipendenza.”  



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 titli kienu dwar ir-rumanz Leli ta’ Ħaż-Żgħir ta’ Ġużè 

Ellul Mercer. L-ewwel titlu talab lill-kandidati biex iqabblu l-mod kif Ġużè Ellul Mercer jirrakkonta 

r-relazzjoni bejn Leli u Vira u r-relazzjoni bejn Leli u Klara. It-titlu l-ieħor talabhom biex 

jirriflettu fuq il-fatt li minkejja li trabba f’komunità żgħira fejn kulħadd kien jaf lil kulħadd u fejn 

il-fidi Kattolika kellha għeruq fondi, meta marad Leli Braġ ftit li xejn sab lil min jifhmu, jagħdru 

u eventwalment jgħinu.  

In-nuqqas ewlieni fl-argumentazzjoni fil-komponimenti dwar Leli ta’ Ħaż-Żgħir huwa li bosta 

kandidati jiktbu rakkont fil-qosor tal-ġrajja tar-rumanz, jew ta’ episodji minnu, mingħajr ma 

jiddiskutu t-titlu magħżul u għalhekk iwasslu materjal irrelevanti.   

Bħal fil-kitbiet dwar il-poeżija tas-seklu għoxrin, il-kandidati spiss iddiskutew is-suġġett tat-titlu 

dwar Leli ta’ Ħaż-Żgħir b’mod parzjali. Ngħidu aħna, fit-tieni titlu dwar ir-rumanz ta’ Ġużè Ellul 

Mercer, il-maġġoranza tal-kandidati għarfu jfissru tajjeb id-differenzi li nħolqu bejn Leli u n-nies 

tar-raħal, imma kien hemm kandidati li kitbu biss dwar l-iżvilupp ta’ Leli matul ir-rumanz u ma 

tawx importanza lin-nuqqas ta’ edukazzjoni tan-nies u kif ħadd, għalhekk, ma kien kapaċi 

jgħinu.  

L-ewwel titlu tal-komponiment dwar Menz staqsa kemm nistgħu nqisu lill-karattru ta’ Menz fid-

dramm ta’ Francis Ebejer bħala “soċjali-simboliku.” It-tieni titlu rrefera għal dak li jgħid Oliver 

Friggieri li l-iżjed punt li jolqtu fir-relazzjoni bejn Ġorġ u Menz fil-bidu tad-dramm huwa li 

bejniethom hemm xi ħaġa komuni, l-individwalità, iżda l-mod kif huma individwali huwa oppost. 

Ir-riżultat huwa li fil-prattika l-karattri iġibu ruħhom kontra xulxin. Il-biċċa l-kbira tal-kandidati 

li kitbu dwar Menz għażlu t-titlu dwar ir-relazzjoni kumplessa bejn Ġorġ u Menz u kitbu dwar l-

individwalità ta’ Menz li tispikka fl-ewwel parti tad-dramm u l-mod kif Ludilla B tgħaddih mill-

proċess ta’ ħasil il-moħħ. 

Il-komponimenti dwar Menz kienu fil-biċċa l-kbira ta’ livell aċċettabbli. Numru kbir ta’ kandidati 

għamlu l-istess żbalji li dehru fil-kitbiet dwar Leli ta’ Ħaż-Żgħir fl-imgħoddi, jiġifieri kitbu 

rakkont tal-ġrajja tad-dramm minflok argumentaw b’rabta mas-suġġett tat-titlu. Oħrajn (u 

dawn ma kinux ftit) wieġbu parti mill-mistoqsija biss. Fl-eżami ta’ Mejju 2018 dan ġara l-aktar 

fil-każ tal-komponimenti dwar Menz bħala dramm “soċjali-simboliku” għax kien hemm kandidati 

li ma kitbux dwar is-suġġett u taw l-impressjoni li minflok studjaw id-dramm, ħejjew ruħhom 

biss biex jiktbu fuq aspetti partikulari tad-dramm. 

Fil-każ tat-titlu dwar l-individwalità differenti ta’ Ġorġ u Menz, kien hemm kandidati li 

argumentaw li mill-bidu nett, mill-ewwel laqgħa tagħhom, dawn iż-żewġ karattri jistabbilixxu l-

individwalità tagħhom. Ġorġ javża lil Menz li f’dan ir-raħal kollox jitmexxa mill-istat waqt li Menz 

ma jridx lil Ġorġ iġorrlu l-bagalja. Meta Menz jirrifjuta li jirkeb it-taxi, joqgħod fil-lukanda u jixtri 

l-pasti, il-folla tinduna li mhux se jikkonforma u għalhekk tarah bħala theddida. Il-kandidati 

argumentaw li waqt li Menz ma jikkoperax "sempliċiment" għax m’għandux aptit, Ġorġ ma jridx 

jikkonforma għax jobgħod is-sistema u ma jridx jitlef l-individwalità tiegħu: għaldaqstant il-

pożizzjoni tiegħu hija ideoloġika. U filwaqt li Menz jispiċċa jċedi għall-pressjoni, Ġorġ jibqa’ 

jħares l-individwalità tiegħu sal-aħħar, anki meta jaqtgħuhielu għall-mewt u jsib ruħu quddiem 

l-azzarini li se jaħsdulu ħajtu. Għadd ta' kandidati nnutaw li d-drammaturgu jgħidilna li Ġorġ 

miet ħieles u trankwill. 

F’xi komponimenti ntqal li l-fatt li Ġorġ jaħdem fl-istazzjon tal-ferrovija jixhed li l-għarfien 

tiegħu tal-ħajja mhuwiex statiku, waqt li l-folla għandha identità mhux biss statika imma 

pprogrammata, jew saħansitra “robotika.” Il-kandidati kitbu li matul it-tielet att insiru nafu 

mingħand il-pulizija li Ġorġ kien jgħożż l-individwalità tiegħu għax kien isiefer ta’ spiss u kien 
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jaqra kotba li wassluh biex itella’ ħajt bejnu u ċ-ċittadini tal-belt. Il-fatt li nfired minn ommu u 

minn missieru meta kien żgħir ġie interpretat bħala ġrajja li waqt li għenitu biex jiżviluppa l-

identità individwali tiegħu, qanqlet ġo fih rabja kbira lejn il-folla. 

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 kandidati 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. Iridu 

juru 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. 

Problema rikorrenti hija t-tħaddim elementari jew fqir tal-lingwa għax numru mdaqqas ta’ 

kandidati jagħmlu żbalji idjomatiċi, grammatikali, sintattiċi, u ortografiċi. F’eżami wieħed wara l-

ieħor l-eżaminaturi qegħdin jinnutaw illi l-influwenza tal-lingwa Ingliża fuq l-espressjoni Maltija 

qiegħda tikber u jidher li bosta kandidati jaħsbu bl-Ingliż u mbagħad jittraduċu għall-Malti. 

Ngħidu aħna, kien hemm kandidati li kitbu li d-dramm “jieħu post f’belt,” fis-sens li hu 

ambjentat f’belt, filwaqt li oħrajn riedu jgħidu li Leli beda jiddubita mill-fidi tiegħu imma minflok 

kitbu li “beda jsaqsi l-fidi tiegħu.” Il-Bord tal-Eżaminaturi jidhirlu li bosta kandidati laħqu l-livell 

mixtieq f’din is-sessjoni tal-eżami, imma oħrajn urew nuqqas ta’ kompetenza, speċjalment fit-

tħaddim tal-lingwa. Il-Bord jemmen li għandhom jiddakkru, fost l-oħrajn, mit-testi letterarji li 

qed jistudjaw mhux biss biex jesploraw temi kbar marbutin sfiq mal-umanità tagħhom imma 

anki biex itejbu l-kompetenza espressiva tagħhom bil-Malti. 

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. 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 hija 

għodda utli ħafna biex il-kandidati jrawmu din il-ħila analitika li sservihom matul ħajjithom 

kollha. 

Iċ-Chairperson  

Il-Bord tal-Eżaminaturi 2018  

  
 
 


