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A. INTRODUZZJONI 
 

Minħabba ċ-ċirkostanzi mhux tas-soltu li ġabet magħha l-imxija tal-COVID-19, is-sessjoni ta’ Mejju 2020  

tal-eżami tal-Malti fil-livell Intermedju saret f’Settembru 2020. Barra minn hekk, f’din is-sessjoni speċjali  

l-eżami orali ma sarx u l-15-il marka ta’ din it-taqsima ngħataw lill-kandidati kollha. 

L-għadd ta’ kandidati li nkitbu għall-eżami tal-Malti fil-livell Intermedju li sar f’Settembru tal-2020 kien ta’ 

176, 3 inqas mis-sena ta’ qabel. 21% ta’ dawk li applikaw għall-eżami ma għamluhx. F’din is-sessjoni 69 

kandidat u kandidata, jiġifieri 39.2%, ġabu bejn A u C, waqt li 121, jew 68.8%, ġabu bejn A u E. Dawn  

it-tabelli jagħtu stampa tal-għadd tal-kandidati u l-marki li ġabu f’dawn l-aħħar erba’ snin. 

B. L-ISTATISTIKA  
 

Grad A B C D E F ABS Total 

Numru ta' Kandidati 5 19 45 30 22 18 37 176 

% Tat-Total 2.8 10.8 25.6 17.0 12.5 10.2 21.0 100 

Tabella 1: Distribuzzjoni tal-marki għall-Malti Intermedju fl-ewwel sessjoni 2020 

 

Grad A B C D E F ABS Total 

Numru ta' Kandidati 3 18 42 36 29 32 19 179 

% Tat-Total 1.68 10.06 23.46 20.11 16.20 17.88 10.61 100 

Tabella 2: Distribuzzjoni tal-marki għall-Malti Intermedju fl-ewwel sessjoni 2019 

 

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 17 14.6 4.5 100 

Tabella 3: Distribuzzjoni tal-marki għall-Malti Intermedju fl-ewwel sessjoni 2018 

 

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 

Tabella 4: Distribuzzjoni tal-marki għall-Malti Intermedju fl-ewwel sessjoni 2017 

  



Ir-Rapport tal-Eżaminaturi (2020): Il-Malti Intermedju 

Paġna 3 minn 7 
 

Ċ.  L-EŻAMI TAL-KITBA 
 

TAQSIMA A – IL-KOMPONIMENT ĠENERALI  
 

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

 L-ideat dwar is-suġġett u l-kreattività; 

 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; 

 Il-grammatika u s-sintassi jridu jkunu korretti u juru li l-kandidati jafu jesprimu ruħhom tajjeb; 

 L-ortografija trid tkun korretta u aġġornata; 

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

F'din is-sessjoni, il-kandidati ngħataw sitt temi:  

1. Taqbel mal-kompetizzjonijiet tas-sbuħija tal-annimali?  

2. L-iscooters elettriċi.  

3. Is-saħħa mentali fost iż-żgħażagħ.  

4. Taħseb li għandu jidħol it-tramm f’Malta?  

5. L-attiviżmu taż-żgħażagħ b’rabta mal-bidla fil-klima.  

6. L-edukazzjoni kulma tmur qiegħda titqal. Taqbel? 

 

L-iktar għażliet popolari kienu dwar is-saħħa mentali fost iż-żgħażagħ u jekk l-edukazzjoni hijiex qiegħda 

titqal, segwiti mill-komponiment jekk għandux jidħol tramm f’Malta. Ħafna inqas popolari kienu l-ewwel u  

l-ħames għażla, jiġifieri dwar il-kompetizzjonijiet tas-sħubija tal-annimali u l-attiviżmu taż-żgħażagħ b’rabta 

mal-bidla fil-klima. 

B’mod ġenerali, il-livell tal-kitba tal-komponiment ma kienx wieħed tajjeb ħafna. Filwaqt li l-maġġoranza  

tal-kandidati wrew li kapaċi jqassmu l-ideat u l-argumenti tagħhom f’paragrafi, xorta waħda kien hemm 

numru kbir ta’ kandidati li ma kinux kapaċi jagħmlu dan it-tqassim pjuttost elementari. Din ħaġa li fil-livell 

postsekondarju ma tistennihiex. Numru ħafna iżgħar ta’ kandidati wasslu l-ideat tagħhom b’mod ċar, mexxej 

u strutturat kif xieraq. 

Il-maġġoranza tal-kandidati li għażlu l-komponiment li fih kellhom jiddiskutu s-saħħa mentali fost iż-żgħażagħ 

semmew biss l-esperjenza tagħhom fil-perjodu meta l-pajjiż kien parzjalment wieqaf u magħluq. L-iktar li 

semmew kien il-fatt li ma setgħux jiltaqgħu ma’ sħabhom. Ħafna mill-ideat kienu limitati tant li bdew jiktbu 

argumenti mingħajr bażi. Barra minn hekk, għadd kbir ta’ kandidati żbaljaw għaliex bdew jaqilbu mill-ewwel 

għat-tielet persuna kontinwament mingħajr loġika ta’ xejn. Dan wassal sabiex l-argumenti ma ġewx diskussi 

jew analizzati fil-fond. Parti sew mill-ideat kienu wkoll pjuttost superfiċjali u wrew li ma kienx hemm sforz 

biex jiġu esplorati perspettivi oħrajn. Kandidati oħrajn iddiskutew b’mod suġġettiv u għafsu wisq fuq kif  

il-pandemija laqtet lilhom. Dan wera li ma fehmux li s-saħħa mentali tmur lil hinn mill-pandemija u  

mill-esperjenza personali tagħhom.  
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L-istess jista’ jingħad għal dawk il-kandidati li għażlu l-komponiment dwar jekk l-iskola hijiex qed titqal. Ħafna 

mill-kandidati kienu suġġettivi wisq u filwaqt li qalu li qed titqal, ftit kienu dawk li wrew dan billi taw raġunijiet 

konkreti. Kien hemm ħafna wkoll li tkellmu biss fuq l-esperjenza tagħhom dwar meta għalqu l-iskejjel u waqfu 

hemm. F’dan il-livell, tistenna li l-kandidati josservaw u janalizzaw mhux biss l-esperjenza tagħhom imma 

anki dak li jkun qed iseħħ madwarhom. 

F’dak li hu tul, kienu ftit ħafna l-kandidati li rnexxielhom jiktbu kemm kien mitlub u jżommu mat-tema.  

Il-maġġoranza tagħhom ma rnexxielhomx jagħmlu dan għax l-ideat tagħhom ma argumentawhomx u ma 

saħħuhomx permezz ta’ eżempji. Min-naħa l-oħra kien hemm oħrajn li sabiex jiktbu l-ammont ta’ kliem 

mitlub ħarġu barra mill-kuntest jew, fil-każ tar-rakkont, qagħdu jiddeskrivu u jirrakkuntaw ħafna affarijiet 

irrilevanti qabel ma bdew ir-rakkont innifsu.  

B’mod ġenerali, fejn tidħol il-lingwa, din it-taqsima wriet li hemm kandidati li ma jagħmlux distinzjoni bejn  

il-Malti mitkellem u l-Malti miktub. Oħrajn għandhom iżommu f’moħħhom li f’dan il-livell għandhom jiktbu 

Malti idjomatiku u lingwaġġ mexxej. Fost l-iżbalji tal-lingwa iktar speċifiċi kien hemm nuqqas ta’ qbil bejn  

il-ġens tan-nom u l-aġġettiv, bħal fil-każ ta’ “suġġett tqila”, u nuqqas ta’ qbil bejn il-verb u s-suġġett  

tas-sentenza, bħal fil-każ ta’ “l-istudenta mar”. Jidher li fil-biċċa l-kbira tal-każi, l-iżball isir meta s-suġġett 

ikun fil-femminil. Kien hemm ukoll l-iżbalji fejn jidħlu l-‘għ’, l-‘h’ u l-‘ie’ u l-użu ta’ ‘y’ minlok ‘j’. Fost l-iżbalji 

nsibu jgħejd/jejd (jgħid), yew (jew), uwkol (ukoll), minajr (mingħajr), għat/qadt/qatt (għadd), baqedt/ 

(baqgħet), tiqgħbax/tipqax (tibqax), hawnek (hawnhekk), għawn (hawn), telaw (telgħu), fija (fiha), hedin 

(qegħdin), ommhi (ommi), jejxu (jgħixu), fiħ (fih). Żbalji oħra dehru fil-partiċelli bl-artiklu, bħal meta  

l-kandidati ma għażlux sew bejn ‘għal’ u ‘għall-’, u bejn ‘mil-’ u ‘mill-’.  

 

TAQSIMA B: IL-KOMPONIMENT DWAR IL-LINGWISTIKA 

 
F’din it-taqsima l-kandidati kellhom jagħżlu bejn tliet titli: 

1. Iddeskrivi fid-dettall it-taħlit lingwistiku li nosservaw fil-Malti, kemm fil-livell lessikali kif ukoll fil-livell 

morfoloġiku.  

2. Iddiskuti l-proċessi morfoloġiċi ewlenin li bihom il-Malti jifforma l-kliem.  

3. Hemm erba’ kawżi li jistgħu jġagħlu kelma tibdel it-tifsira tagħha. Iddiskuti. 

L-iktar titlu popolari kien l-ewwel wieħed dwar l-iżvilupp lessikali u morfoloġiku permezz tat-taħlit lingwistiku 

li jeżisti fil-Malti. Warajh, l-iktar li ntgħażel kien it-tieni titlu li fih il-kandidati kellhom jitkellmu dwar il-proċessi 

morfoloġiċi. Min-naħa l-oħra, bħas-snin ta’ qabel, ftit kienu l-kandidati li għażlu l-komponiment marbut  

mas-semantika li fih il-kandidati kellhom jitkellmu dwar l-erba’ kawżi li jġagħlu l-kelma tibdel it-tifsira tagħha. 

Il-maġġoranza tal-kandidati rnexxielhom jargumentaw fit-tul dwar kull wieħed mit-tliet suġġetti u qassmu  

l-ideat u l-argumenti tagħhom f’paragrafi xierqa. Madankollu, xorta waħda reġa’ kien hemm numru mhux 

żgħir ta’ kandidati li x-xogħol tagħhom kien dgħajjef fl-argumentazzjoni. Dan jidher qabelxejn min-numru 

żgħir ta’ kandidati li rnexxielhom imorru lil hinn u jagħtu eżempji oriġinali. Fil-maġġoranza assoluta  

tal-każijiet, intużaw l-istess eżempji u dan ma jirriflettix tajjeb fuq il-ħila tal-kandidati li japplikaw il-kunċetti 

u l-proċessi li studjaw. 
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Fl-iktar komponiment popolari, jiġifieri dak tat-taħlit lingwistiku morfoloġiku fil-Malti, ftit biss kienu dawk  

il-kandidati li tkellmu b’mod bilanċjat fuq iż-żewġ aspetti. Ħafna mill-kandidati tkellmu fuq l-aspett lessikali 

u taw xi eżempji filwaqt li l-aspett morfoloġiku ma semmewh kważi xejn, jew ftit ħafna. Apparti dan, kien 

hemm min tkellem fuq l-element Għarbi u dak Taljan u ħalla barra l-Ingliż. Bħas-snin ta’ qabel, ħafna 

komponimenti ma tawx kas ta’ x’talabhom it-titlu. Kien hemm xi ftit li tkellmu biss fuq  

il-ħakkiema u ma taw l-ebda eżempji ta’ x’ħadna mingħandhom. B’hekk intilfu l-marki għaliex ma kienx 

hemm argumentazzjoni biżżejjed fuq iż-żewġ aspetti lingwistiċi. Bħas-snin ta’ qabel ukoll, kien hemm numru 

żgħir, iżda xorta allarmanti, ta’ kandidati li l-istorja tal-lingwa Maltija ma kinux jafuha. Uħud minnhom ma 

kinux jafu l-fatti sew jew ħallew partijiet importanti mill-istorja barra. 

Min għażel il-komponiment dwar is-semantika b’mod ġenerali argumenta tajjeb dwar l-erba’ kawżi ta’ tibdil 

fit-tifsir iżda anki hawn ma ngħatawx eżempji oriġinali li jmorru lil hinn minn dawk li hemm fil-ktieb indikat 

fis-sillabu jew fin-noti tal-għalliema. Kien hemm ukoll min kiteb komponiment ġenerali u flimkien mal-kawżi 

semma aspetti semantiċi oħra li ma kinux rilevanti għat-titlu. 

 

TAQSIMA Ċ: KOMPONIMENT FUQ IL-LETTERATURA – IL-POEŻIJA 

 

F'din it-taqsima l-kandidati kellhom jagħżlu bejn żewġ titli dwar ix-xogħlijiet tal-poeti tas-seklu għoxrin  

fl-antoloġija Il-Poeżija Maltija miġbura minn Oliver Friggieri:  

1. Iddiskuti t-ton u l-lingwaġġ figurattiv li jinqdew bihom il-poeti Maltin biex jiktbu dwar l-esperjenzi 

umani.  

2. Fl-antoloġija Il-Poeżija Maltija l-poplu Malti jidher essenzjalment bħala komunità waħda. Iżda waqt li 

fil-poeżija Romantika l-ġens Malti jidher mhedded mill-barranin, fil-poeżija Moderna l-kunflitt jinħass 

aktar bejn il-Maltin infushom. Iddiskuti dawn id-differenzi. 

 

B’mod ġenerali l-livell tal-komponimenti dwar il-poeżija Maltija ma kienx għoli. L-ikbar problema kienet li 

f’ħafna każi, il-kandidati għażlu li jgħidu dak li jaħsbu li huwa l-qofol tal-poeżija fi kliemhom. Dan sikwit ħa  

l-forma ta’ rakkont mill-ġdid ta’ x’tgħid il-poeżija, jew tentattiv min-naħa tal-kandidati li jiktbu l-poeżiji 

individwali fi kliemhom bi ftit riflessjonijiet ġenerali u superfiċjali li bħallikieku jgħaqqdu kollox flimkien.  

Il-qofol tal-eżerċizzju tal-analiżi ta’ poeżija huwa l-identifikazzjoni tal-istrateġija letterarja jew retorika li qed 

tintuża biex tiddiskuti kontenut tematiku u tqanqal il-ħsibijiet u l-emozzjonijiet tal-udjenza. Għalhekk l-analiżi 

trid tiffoka fuq il-kif, fuq kif il-forma twassal għall-effetti li naraw u nħossu aħna u naqraw.  

Fil-każ ta’ din it-taqsima tal-eżami, hemm ukoll id-dinamika ċentrali ta’ għadd ta’ poeżiji li jinterpretaw temi 

komuni, bħall-esperjenzi li ngħaddu minnhom bħala bnedmin fil-ħajja ta’ kuljum u l-mod kif bħala Maltin 

nirrakkontaw in-nazzjonalità tagħna, l-appartenenza tagħna għal ġens partikulari, is-sehem tagħna 

f’komunità nazzjonali, u kif din l-appartenenza taffettwa l-mod kif nidentifikaw il-kategorija tal-“barranin” u 

x’tip ta’ relazzjoni nimmaġinaw li għandna magħhom.   

Fl-introduzzjoni tal-komponiment tagħhom, għadd kbir ta’ kandidati qabdu t-titlu u rrepetewh. Din il-prassi 

komuni mill-ewwel tagħti impressjoni ħażina tax-xogħol lil dawk li jkunu qed jaqrawh u twaqqa’ l-livell  

tal-komponiment. Ħafna drabi dik “l-introduzzjoni” terġa’ tidher, bi ftit tibdil kożmetiku, fil-“konklużjoni”  
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tal-komponiment: f’dawn il-każijiet, il-kandidati jkunu għamlu minn kollox biex fl-iktar partijiet  

tal-komponiment li jispikkaw, jagħtu impressjoni ħażina tal-argumentazzjoni tagħhom fil-paragrafi ċentrali.  

L-idea ta’ bosta kandidati li l-ftuħ u l-għeluq tal-komponiment ma jistħoqqilhomx wisq attenzjoni u impenn 

hija profondament żbaljata: L-introduzzjoni hija post prominenti li fih il-kandidati għandhom jippreżentaw 

fil-qosor, jiġifieri jintroduċu, l-argumenti ewlenin tagħhom li fuqhom ikunu se jibnu l-paragrafi ċentrali  

tal-komponiment. Il-paragrafu konklużiv, imbagħad, huwa l-post fejn jistgħu jagħfsu, ngħidu aħna, fuq dak li 

jidhrilhom li huwa l-iktar argument li spikka fil-komponiment, jew dak l-argument li donnu jiġbor l-argumenti 

ewlenin kollha flimkien. Il-kandidati jridu jinvestu ftit ħin u ħsieb fl-introduzzjoni u l-konklużjoni: jekk jagħmlu 

dan sew, ikunu qed jinvestu f’komponiment bi struttura b’saħħitha u b’argumenti kritiċi sodi. In-nuqqasijiet 

fl-introduzzjoni ħafna drabi huma antiċipazzjoni tan-nuqqasijiet fundamentali fil-qofol tal-komponiment. 

F’din it-taqsima tal-analiżi tal-poeżija Maltija kien hemm bosta żbalji fil-grammatika u s-sintassi, bħal 

“persuna kien”, “kliem li għandhom” jew nuqqas ta’ qbil fit-temp fi ħdan l-istess sentenza. Żbalji elementari 

bħal dawn inaqqsu sew il-livell tal-komponimenti. Ħafna kandidati użaw il-kelma “fejn” bħala konġunzjoni 

minflok użaw “meta”, “li” u oħrajn, skont il-bżonn. Żbalji fl-ortografija kienu komuni ħafna: diffiċli ħafna ssib 

komponiment li jieħu l-marki kollha allokati għall-espressjoni. 

L-għażla tal-kandidati bejn iż-żewġ titli kienet ibbilanċjata. Fil-każ tar-relazzjonijiet umani kien hemm numru 

kbir ta’ kandidati li ma ffukawx il-komponiment kollu fuq it-titlu, donnhom awtomatikament spiċċaw 

jirrakkontaw l-istorja minflok janalizzaw il-lingwaġġ figurattiv u t-ton. Fil-każ tat-titlu dwar in-narrattiva  

tal-ġens Malti ħafna mill-kandidati kitbu dwar id-differenza, kultant b’mod superfiċjali, bejn il-poeti 

Romantiċi li jfaħħru lill-poplu Malti u jkażbru lill-barranin, u l-poeti Moderni li jridu jiġbdu l-attenzjoni  

tal-qarrejja tagħhom u joħolqu kuxjenza dwar in-nuqqasijiet tal-Maltin. 

Numru żgħir ta’ kandidati ħadu żball fl-isem ta’ xi poeti, jew għażlu li ma jiktbuhx. Kien hemm numru żgħir 

ħafna li tfixklu l-kontenut ta’ poeżija ma’ oħra. Uħud ma semmewx biżżejjed xogħlijiet biex ikunu jistgħu 

jargumentaw f’ċertu dettall għalhekk il-komponiment ġie superfiċjali ħafna. Numru żgħir ta’ kandidati kitbu 

b’mod ġenerali fuq it-tema mingħajr ma semmew ix-xogħlijiet letterarji, u numru iżgħar minn dan ħallew din 

it-taqsima barra. 

 

TAQSIMA D: KOMPONIMENT FUQ IL-LETTERATURA – IN-NARRATTIVA/ID-DRAMA 

 

F'din it-taqsima, il-kandidati kellhom għażla bejn erba' titli, tnejn dwar ir-rumanz Leli ta’ Ħaż-Żgħir ta' Ġużè 

Ellul Mercer u tnejn dwar id-dramm Menz ta' Francis Ebejer. Fil-komponimenti ntalbu jirfdu l-argumenti 

tagħhom bl-eżempji.  

Kien hemm bilanċ fl-għażla tal-kandidati bejn Menz u Leli ta’ Ħaż-Żgħir u bilanċ ukoll fl-għażla bejn l-erba’ 

titli.  

It-titli marbutin mar-rumanz kienu dawn:  

1. Għall-bidu, fir-rumanz Leli ta’ Ħaż-Żgħir ta’ Ġużè Ellul Mercer, is-Sur Kelin Miksat huwa l-għalliem li 

jiftaħ għajnejn Leli Braġ u sieħbu Pawlu Sulnata għal għarfien li r-raħlin l-oħrajn ma jarawx jew ma 



Ir-Rapport tal-Eżaminaturi (2020): Il-Malti Intermedju 

Paġna 7 minn 7 
 

jafux li jeżisti. Imbagħad, meta Leli jitħawwad u Pawlu Sulnata jibda l-karriera tiegħu ta’ tabib, is-Sur 

Kelin jiġbor ħwejġu u jitlaq minn Malta bla kliem u bla sliem. Kif tinterpreta dan “il-falliment” tiegħu?  

2. Minkejja li r-rumanz Leli ta’ Ħaż-Żgħir ta’ Ġużè Ellul Mercer jippreżenta lis-Sa Marjann bħala l-omm 

ideali li tiddedika ruħha għalkollox għall-familja tagħha, donnha mhix kapaċi tgħin lil binha Leli joħroġ 

mill-isqaq magħluq li jsib ruħu fih. Għaliex? Min jista’ jgħinu, u kif?  

 

Il-maġġoranza tal-kandidati minflok ma kitbu fuq il-falliment tas-Sur Kelin Miksat jew fuq is-Sa Marjann u 

min seta’ jgħin lil Leli, irrakkontaw l-istorja tal-protagonist, b’paragrafu tawwali fuq il-parabbola tal-għar ta’ 

Platun, meta setgħu żviluppaw argumenti iżjed b’saħħithom u relevanti għat-titlu li għażlu. Bosta 

komponimenti ffukaw fuq il-qari żejjed, kif Leli mbagħad iltaqa’ ma’ Vira, wara ma’ Klara, u l-bqija, 

b’sekwenza li saret storja daqs l-istorja nfisha.  

Iż-żewġ titli dwar id-dramm Menz kienu dawn:  

3. Iddiskuti l-idea li d-dramm Menz ta’ Francis Ebejer jippreżenta l-imħabba ta’ bejn il-maħbubin bħala 

emozzjoni kumplessa u bħala esperjenza diffiċli.  

4. Skont Oliver Friggieri, fit-tieni att tad-dramm Menz ta’ Francis Ebejer, Tereża, bħala mara, tidħol bħala 

l-figura ta’ omm Menz. “Hija figura ideali li Menz iħares lejha fil-għoli fejn tinsab.” Taqbel? 

 

Numru ta’ kandidati li għażlu t-titlu dwar il-kumplessità tal-imħabba u r-relazzjonijiet fid-dramm iddiskutew 

dan is-suġġett imma awtomatikament spiċċaw jirrakkuntaw. Numru żgħir ta’ kandidati semmew ir-relazzjoni 

ta’ Tereża ma’ Razz u ma semmewx lil Ġorġ. Bosta kandidati li għażlu dan it-titlu kienu kapaċi jitkellmu dwar 

is-suġġett, imma f’dan il-każ ukoll, ma naqsux dawk li rrakkontaw fi kliemhom l-istorja tad-dramm. 

Dawk li għażlu r-raba’ titlu wkoll bdew jirrakkontaw x’għamel Menz u x’għamlet Tereża. Uħud semmew  

is-simboliżmu tal-kafè minflok inbid, bħala sinjal ta’ mħabba materna, però l-analiżi waslet s’hemm biss. Ftit 

kandidati rnexxielhom jiffukaw fuq il-figura materna ta’ Tereża biss, mingħajr rakkonti mhux neċessarji. 

Kienu waħdiet biss il-kandidati li għamlu referenza għal xogħlijiet li jmorru lil hinn mis-sillabu. 

 

D.  KUMMENTI KONKLUŻIVI 
 

Fl-eżami tal-Malti fil-livell Intermedju, il-kandidati jridu juru li għandhom ħakma tajba tal-ilsien Malti 

mitkellem u miktub. Dan ifisser li jridu jkunu kapaċi jużaw Malti idjomatiku u mexxej u jibnu l-argumenti 

tagħhom bil-ħsieb billi jorganizzawhom f'sentenzi u paragrafi li għandhom struttura individwali ċara u rabta 

organika bejniethom. Għal darb’oħra din kienet l-isfida ewlenija ta’ ħafna minn dawk li għamlu dan l-eżami. 

F’dan il-livell, il-kandidati jridu juru li kisbu ċerta maturità fil-mod kif jiddiskutu temi ġenerali u jiktbu dwar  

il-lingwa u l-letteratura Maltija. Iridu juru li kapaċi janalizzaw is-suġġett li se jiktbu fuqu b'mod indipendenti 

u jesprimu ruħhom b'lingwa korretta u effettiva. Dawn huma ħiliet fundamentali li ħafna mill-kandidati li 

għamlu dan l-eżami jidher li ma ħakmuhomx għalkollox.  

Chairperson 
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