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IL-MALTI FIL-LIVELL INTERMEDJU 

IS-SESSJONI TA’ MEJJU 2017 

RAPPORT TAL-EŻAMINATURI 

 
 

L-għadd ta’ kandidati li nkitbu għall-eżami tal-Malti fil-livell Intermedju li sar f’Mejju tal-2017 kien ta’ 

271, ftit anqas mis-sena ta’ qabel. F’din is-sessjoni 127 kandidat u kandidata, jiġifieri 46.9%, ġabu 

bejn A u C, waqt li 218, jew 80.4%, ġabu bejn A u E. Dawn iċ-ċifri huma fl-istess ilma tas-sena ta’ 

qabel. 17.1% tal-kandidati ma għaddewx minn dan l-eżami. It-tqassim tal-gradi kien kif ġej: 

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 

 

L-ORAL (10%)  

F’din it-taqsima tal-karta l-kandidati jridu jitkellmu għal madwar għaxar minuti dwar suġġett partikolari 

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 

tingħatalhom minuta biex jaħsbu fuq it-tema. Lil dawk li jsibuha diffiċli biex jibdew jitkellmu huma jew 

jeħlu fin-nofs, għax ma jsibux iżjed xi jgħidu, l-eżaminaturi jgħinuhom billi jistaqsuhom mistoqsijiet 

relatati mat-tema biex iħeġġuhom ikomplu jiddiskutu s-suġġett.  

L-eżaminaturi jerġgħu jisħqu fuq l-importanza li l-kandidati, sa minn ċkunithom, jaqraw materjal miktub 

b’Malti tajjeb, jisimgħu programmi edukattivi fuq il-mezzi tax-xandir u jipprattikaw it-taħdit fil-forom 

differenti tiegħu relatati ma’ kuntesti differenti biex irabbu fihom ċerta kunfidenza u jitgħallmu jużaw 

Malti addattat fit-taħdit formali tagħhom.  Importanti wkoll li l-kandidati jkollhom għarfien ta’ dak li jkun 

qed jiġri fid-dinja ta’ madwarhom, kemm lokalment kif ukoll lil hinn minn pajjiżna.  

Kien innotat li b’mod ġenerali l-biċċa l-kbira tal-kandidati ma sabuhiex bi tqila jitkellmu fuq is-suġġetti li 

kellhom. Però ftit kienu dawk li baqgħu jitħaddtu fuq is-suġġett tagħhom għal ħin twil mingħajr l-

għajnuna ta’ xi mistoqsijiet tal-eżaminatur. B’mod ġenerali, l-eżaminaturi din is-sena ħassew li l-livell 

tal-ideat marbuta mat-temi mogħtija kien aċċettabbli però għad fadal ħafna xi jsir biex jintlaħaq il-livell 

mistenni f’dan il-livell f’dak li għandu x’jaqsam mal-iżvilupp tal-ħsieb kif ukoll mal-użu idjomatiku tal-

lingwa. Ftit kienu dawk il-kandidati li użaw xi qawl jew xi idjoma li kienu joqogħdu fil-kuntest tat-

taħdita. Il-kandidati jbatu ferm ukoll fejn tidħol il-ħila analitika u kritika.  

Nuqqasijiet oħra li kienu osservati f’numru ġmielu ta’ kandidati huma n-numru konsiderevoli ta’ żbalji 

grammatikali fosthom (i) l-użu  ta’ aġġettiv jew verb fil-maskil ma’ nom ta’ ġens femminili jew bil-

maqlub, (ii) plurali ħżiena, pereżempju “razzi” minflok “razez”, u (iii) kliem ivvintat, bħal “tespressa” 

(tesprimi), “tirristretta” (tirrestrinġi), “essenċjali” (essenzjali), “ġew eskludi” (ġew esklużi). Għal darba 

oħra reġgħet kienet innotata l-interferenza mill-Ingliż fi kliem u espressjonijiet matul it-taħdita li 

minflokhom seta’ ntuża faċilment kliem bil-Malti bħal ‘so’, ‘I mean’, “just”, ‘tkun jealous’, ‘il-butcher’, ‘life 

sentence’, ‘stray dogs’, ‘double standards’, ‘public transport’, ‘mentally’, ‘pressure’ u oħrajn. 

It-tema fuq it-telefonija kellha firxa wiesgħa ta’ punti fuq xiex il-kandidati setgħu jitkellmu. Madankollu 

l-kelma “telefonija” donnha ħawdet lil xi wħud li ħasbu li riedu jitkellmu biss dwar it-telefonati bejn l-

individwi. Oħrajn ma ħarġux b’mod ċar l-idea ta’ skjavitù. B’mod ġenerali, nistgħu ngħidu li l-kandidati 

ma sabux wisq diffikultà biex jitkellmu dwar il-ħajja kontemporanja ddominata mit-teknoloġija u l-

konsegwenzi li din iġġib magħha.   
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Jidher li it-tema fuq il-generazzjonijiet ma kinitx fost l-aktar temi popolari mal-kandidati. Bosta sabu 

diffikultà meta ġew biex jitkellmu fuq id-definizzjoni ta’ “ġenerazzjoni,” bħal donnhom l-ewwel taw 

definizzjoni u ftit tal-ħin wara kkontradixxewha. Però, il-maġġoranza tal-kandidati kienu kapaċi 

jiddistingwu bejn iż-żminijiet differenti u l-mentalitajiet differenti tan-nies li għexuhom, waqt li qabblu 

lilhom infushom ma’ ta’ qabilhom u ma’ kif jaħsbu li se jgħixu dawk li ġejjin warajhom. Interessanti kif 

ħafna kandidati qalu li ma tantx jeżistu konflitti bejnhom u l-ġenituri tagħhom, fil-mod ta’ kif jaħsbuha, 

minkejja d-differenza fl-età. Kien hemm ftit kandidati li kważi tkellmu biss fuq il-kunċett ta’ maturità u 

kemm hawn żgħażagħ moħħ ir-riħ. 

 

Il-parti l-kbira tal-kandidati, inklużi dawk li qatt ma rabbew kelb, kienu kapaċi jitkellmu bla skossi dwar 

it-tielet tema. Ħafna mill-kandidati wrew li huma konxji tal-ħbiberija li jista’ jkun hemm bejn bniedem u 

annimal, u numru kbir minnhom kienu kapaċi jiftħu l-argument tagħhom mingħajr għajnuna. Kien 

hemm saħansitra xi wħud minnhom li kienu kapaċi jitkellmu  fid-dettall dwar razez differenti ta’ klieb u 

dwar il-proċeduri partikolari ta’ kif għandek tieħu ħsiebhom. Xi ftit mill-kandidati sabuha kemxejn diffiċli 

meta ġew biex jitkellmu dwar id-differenzi bejn il-kelb u l-bniedem jew dwar meta kellhom jitkellmu 

dwar il-periklu li jista’ jikkawża dan l-annimal. Dawk kollha li tkellmu dwar din it-tema qablu li l-kelb 

huwa tassew l-akbar ħabib tal-bniedem. 

 

Fuq it-tema dwar l-internet, bosta kandidati wrew ċar li l-internet jagħmel sehem integrali mid-dinja 

tagħhom minħabba li kienu kapaċi jitkellmu b’mod fluwenti u kunfidenti dwar din it-tema. Il-

maġġoranza tagħhom ma sabu l-ebda diffikultà biex jitkellmu dwar kemm irridu noqogħdu attenti xi 

npoġġu fuq facebook u dwar diversi abbużi li jsiru fuq l-internet. L-iżjed punti li ssemmew kienu l-frodi, 

il-qerq permezz ta’ profili foloz fuq facebook, l-użu bla permess ta’ ritratti u s-cyber bullying.  Numru 

żgħir batew biex jagħtu raġunijiet għaliex isiru xi abbużi u kien hemm ftit li interpretaw “l-abbuż” bħala 

sempliċiment telf ta' ħin, jiġifieri li l-użu kontinwu tal-internet itellifhom mix-xogħol u l-istudju.   

 

Għalkemm il-kandidati nfushom huma parti mis-sistema edukattiva li kellhom jitkellmu dwarha bħal 

donnhom ma jaħsbux biżżejjed fuqha. Kważi kollha qalu li s-sistema hija tajba u ma tantx sabu xi 

jmaqdru jew jibdlu fiha. Is-suġġett seta’ kien diskuss aħjar. Il-maġġoranza tal-kandidati li tkellmu dwar 

din it-tema spiċċaw jenfasizzaw biss fuq l-eżamijiet u s-sistema marbuta magħhom imma batew biex 

fissru jekk it-tneħħija  tal-eżamijiet għad-dħul fis-sekondarja kinitx ta’ detriment jew le. Oħrajn ma 

għarfux jargumentaw dwar jekk l-għażla tas-suġġetti jew numru ta’ lezzjonijiet fihom hijiex waħda 

esaġerata jew bilanċjata. Kien mistenni li l-kandidati jaħsbu fuq it-tema b'mod sħiħ u b’aktar mod 

kritiku u matur. Bosta bħal donnhom isibuha diffiċli ħafna meta jiġu biex jikkritikaw b’mod oġġettiv. 

 

Il-kandidati sabuhom komda jitkellmu dwar is-sitt tema għax il-maġġoranza tagħhom qegħdin fil-fażi li 

jitgħallmu l-karozza. Tkellmu fuq il-ġenn li ż-żgħażagħ ikollhom malli jagħlqu tmintax-il sena biex iġibu 

l-liċenzja tas-sewqan avolja ammettew li Malta għandna problema kbira ta' traffiku. Kien hemm qbil 

unanimu li l-età li fiha tista’ ġġib il-liċenzja għandha tibqa’ kif inhi. Id-diskussjoni nfetħet anki fuq ir-

responsabilità tas-sewwieqa u s-sistema tal-punti. Ħafna mill-argumenti kienu bilanċjati wkoll fejn 

jidħol il-mod ta’ sewqan taż-żgħażagħ meta mqabbel ma’ dak tal-anzjani. Il-maġġoranza tal-kandidati 

kellhom opinjonijiet sodi u dehru li kienu kapaċi jiddiskutu bla tlaqliq, bis-sens u b’mod matur dan is-

suġġett.  

 

L-EŻAMI TAL-KITBA (90%)  

TAQSIMA A – IL-KOMPONIMENT ĠENERALI (30%)  

Il-komponiment ġenerali jiġi eżaminat skont dawn il-kriterji:  

a) L-ideat dwar is-suġġett u l-kreattività.  

b) L-istil u l-istruttura tal-kitba.  
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ċ) Il-grammatika u s-sintassi.  

d) L-ortografija.  

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-kandidati ġew mitluba jiktbu 

bejn 450 u 500 kelma. 

Il-marki li ġabu l-kandidati f’din it-taqsima juru li, b’mod ġenerali, il-livell ta’ din is-sena fil-kitba tal-

komponiment ġenerali kien wieħed sodisfaċenti. Il-biċċa l-kbira tal-kandidati għażlu l-ħames u s-sitt 

tema. Min-naħa l-oħra, l-aktar żewġ temi li ma tantx laqtu lill-kandidati kienu l-ewwel u t-tielet waħda. 

Il-parti l-kbira tal-kandidati li għażlu li jitkellmu dwar jekk iż-żwieġ għadux moda wrew ideat maturi u 

kellhom argumenti bbilanċjati.  Fosthom kien hemm dawk li minn banda argumentaw favur iż-żwieġ 

bħala sagrament li m’għandux ikun għat-tieġ biss, bħala xi ħaġa materjali, imma raw fih ukoll il-valuri 

tal-familja, bħall-għaqda u  l-imħabba. Mill-banda l-oħra ikkummentaw ukoll dwar il-problemi marbuta 

maż-żwieġ fil-ħajja li qed ngħixu llum.  

   Kien hemm kandidati li wrew nuqqas kbir ta’ maturità f’dak li kitbu u ma kellhomx pjan imfassal 

tajjeb biex imexxu l-argumentazzjoni tagħhom lejn tmiem xiereq u konvinċenti.  Dawk li għażlu s-sitt 

tema x’aktarx li għażlu li jiktbu storja li ġratilhom ta’ meta daħlu f’ħafna inkwiet minħabba li qalu xi 

ħaġa li ma kellhomx jgħidu. Tal-anqas, uħud minn dawn urew il-kreattività tagħhom bi storja tajba u 

kredibbli. Madanakollu, kien hemm ukoll min kellu storja banali li ma titwemminx.   

    B’mod ġenerali, il-biċċa l-kbira tal-kandidati qassmu l-paragrafi b’mod korrett, użaw Malti idjomatiku 

u mexxej, u wrew li kellhom pjan tajjeb u meqjus. Imbagħad kien hemm oħrajn li ma ħasbux biżżejjed 

u baqgħu jduru mal-lewża bla ma jafu fejn iridu jaslu, u f’xi każi qagħdu jirrepetu l-istess ideat. Xi 

wħud kellhom ortografija batuta b’ħafna żbalji u tilfu l-marki kollha allokati għaliha.  Oħrajn ma tawx 

kas ir-regoli tal-punteġġjatura jew deffsu kollox fl-istess paragrafu. Kien hemm ukoll numru ta’ 

kandidati li tilfu ħafna marki fil-komponiment għax kitbu ferm anqas milli kien mitlub minnhom. 

Jista’ jkun ukoll li min ħalla l-komponiment għall-aħħar kien magħfus bil-ħin u ma kellux ċans 

joħroġ bi pjan tajjeb u meqjus. Xi wħud, l-aktar dawk li għażlu li jitkellmu dwar it-tema “Flejjes u 

Spejjeż”,  ma kellhomx idea ċara ta’ kif għandek tqassam il-flus, u wrew nuqqas ta’ maturità fl-

argumenti li ġabu. Dawn jidher li ma kellhomx pjan tajjeb biżżejjed u bħal donnhom kitbu kulma beda 

jiġihom f’moħħhom dak il-ħin. Oħrajn damu ħafna ma daħlu fis-suġġett u ħlew ħafna mill-

komponiment jargumentaw fuq ideat fjakki mingħajr ma jsemmu eżempji prattiċi mill-ħajja ta’ kuljum. 

Però kien hemm oħrajn li kellhom ideat tajbin u argumentaw li jekk ma tkunx bil-għaqal, ma tkunx 

kapaċi tikkontrolla l-infiq tal-flus, u li fil-ħajja aħjar li l-flus tonfoqhom fil-bżonnijiet milli fil-kapriċċi. 

 Xi wħud mill-kandidati huma batuti ferm fl-għarfien u t-tħaddim tar-regoli tal-grammatika u saħansitra 

wettqu bosta żbalji serji li mhumiex mistennija li jsiru f’dan il-livell, bħal ngħidu aħna żbalji marbuta 

man-nuqqas ta’ qbil fil-ġens grammatikali bejn in-nom u l-aġġettiv li jikkwalifikah bħal: “uġigħ kbira” u 

“żwieġ tajba”. Xi kandidati li jersqu għal dan l-eżami jiktbu komponiment miżgħud bi żbalji serji 

ortografiċi bħal: “tajt” (tgħid), “ma tanċ” (ma tantx), “zajra” (żgħira), “għanki” (anki), “minalijom” 

(mingħalihom,) “tlet tit fal” (tlett itfal), u oħrajn.   

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

Jidher li fil-lingwistika ħafna kandidati jistudjaw u jitgħallmu komponimenti bl-amment għax ħafna 

kandidati kellhom komponiment sterjotipat u mxew fuq l-istess linji bl-istess eżempji lingwistiċi.  Il-

biċċa l-kbira tal-kandidati għażlu t-tielet mistoqsija.  Xi wħud mit-tweġibiet ta’ dawn il-kandidati kienu 

tajbin ħafna għax fihom il-kandidati taw deskrizzjoni lingwistika estensiva u bbilanċjata, b’ħafna 

eżempji mill-Għarbi, ir-Rumanz u l-Ingliz. Madanakollu, ftit kienu dawk il-kandidati li kellhom eżempji 

lingwistiċi oriġinali li ma ssibhomx fil-kotba. Numru mdaqqas ta’ kandidati oħra li għażlu din il-

mistoqsija ħallew barra ħafna mill-kontenut Semitiku Għarbi, jew kellhom tweġiba fqira fejn jidħol l-

element Romanz jew Ingliż.  Kien hemm ukoll kandidati li taw biss deskrizzjoni storika mingħajr 
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eżempji jew referenzi lingwistiċi u f’xi wħud lanqas it-tagħrif storiku ma kien tajjeb. Pereżempju kien 

hemm min ħawwad il-perjodi storiċi u qal li l-Ingliżi ġew Malta qabel ir-Rumani. 

Ftit kienu dawk il-kandidati li għażlu li jiktbu dwar it-tiswir morfoloġiku fil-Malti u t-tifsir fil-kliem u fil-ftit li 

għażluhom insibu partijiet sħaħ mill-komponimenti prefabbrikati, li fihom l-istess tifsila u bl-istess 

eżempji, xi drabi saħansitra żbaljati. Fil-każ tal-kawżi storiċi, soċjali, lingwistiċi u psikoloġiċi, ħadd mill-

kandidati ma ħareġ b’xi eżempji oriġinali u xi wħud kellhom komponiment nieqes ħafna mill-eżempji 

xierqa. Ngħidu aħna, fit-tweġibiet għall-ewwel mistoqsija, fejn jidħlu l-eżempji ta’ kalki, blending u 

tqarwiż, il-kandidati kollha użaw l-istess eżempji li studjaw bl-amment. Kien hemm ukoll min 

saħansitra rrefera għall-awtur tal-kapitlu relatat mal-mistoqsija bħala Trevor Żahra minflok Tarcisio 

Zarb.    

F’ħafna mill-komponimenti f’din it-taqsima reġgħu dehru numru kbir ta’ żbalji ortografiċi. Ħafna 

kandidati kellhom żbalji banali fi kliem bażiku li jintuża fil-kontenut marbut mal-lingwistika bħal, ngħidu 

aħna, ‘Meditteran’, ‘sufiss’, ‘żvillup’, ‘nfluenza’, ‘Kartaċiniżi’, u żbalji oħra bħal ‘konsonanta’ (minflok 

‘konsonanti’), ‘imħakkma’ (minflok ‘maħkuma’), ‘Semantiku’ (minflok ‘Semitiku’) u ‘aċċessjonijiet’ 

(minflok ‘eċċezzjonijiet’). Oħrajn użaw stil li ma jixraqx lill-komponiment tal-lingwistika jew kitbu 

kontenut mhux preċiż bħal pereżempju: “L-Għarab ġabu magħhom is-Semitiku fil-Malti”; “ħadnielhom 

il-kliem u dawwarniehom għall-Malti”; “il-Malti meta tiftħu, joħorġu tliet elementi”; “il-morfoloġija ġejja 

mill-aspett Semitiku”; “nieħdu l-għerq u nkabbruh...”. 

Hija ħasra li ħafna kandidati jistudjaw il-lingwistika bl-amment biex waqt l-eżami jippruvaw jagħsru 

kemm jifilħu mill-kontenut li jkollhom f’moħħhom anki jekk ma jkunux fehmu l-kunċetti bażiċi li hemm 

fil-kontenut u mqar jekk ma jkollux x’jaqsam mal-mistoqsija li jkunu qed iwieġbu. Ħafna jibżgħu 

jinqalgħu miċ-ċrieki ta’ eżempji li jkunu tgħallmu bl-amment anki għax ikunu għadhom ma ħakmux is-

suġġett u fehmu l-kontenut b’mod matur.   

TAQSIMA Ċ u D – IL-KOMPONIMENTI TAL-LETTERATURA 

 

F’din il-parti tal-karta l-kandidati kienu eżaminati dwar l-argumenti u l-ideat relevanti għall-mistoqsijiet. 

Ingħatat importanza lill-iżvilupp ta’ dawn l-ideat u l-koeżjoni bejn argument u ieħor. Il-kandidati ġew 

eżaminati wkoll għal-lingwa, jiġifieri l-ortografija, il-grammatika u s-sintassi kif ukoll għall-espressjoni. 

Dawn kollha kienu mistennija li jwasslu għal koerenza fl-iżvilupp tal-komponimenti letterarji. 

 

F’din is-sessjoni l-eżaminaturi nnotaw diversi nuqqasijiet. Wieħed minn dawn in-nuqqasijiet, li hu 

mifrux fost ħafna kandidati, huwa l-introduzzjoni għall-komponiment letterarju tagħhom. Minkejja l-fatt 

li introduzzjoni għandha sservi biex tagħti indikazzjoni ġenerali dwar l-argumenti li l-kandidati jkunu se 

jiżviluppaw, kien hemm numru sostanzjali ta’ kandidati li kulma għamlu kien li kkupjaw il-mistoqsija, 

ħafna drabi kelma b’kelma. Minbarra li b’hekk l-introduzzjoni ma jkun fiha oriġinalità ta’ xejn, tkun qed 

tonqos ukoll milli tagħti laqta personali lill-komponiment letterarju. Diversi drabi l-konklużjoni wkoll tkun 

dgħajfa għax xi kandidati jieqfu ħesrem mingħajr ma jħallu impatt qawwi biżżejjed dwar dak li jkunu 

kitbu. Ftit kienu l-kandidati li kitbu konklużjoni effettiva, ngħidu aħna billi ġabru l-argumenti kollha li 

tqajmu fil-komponiment jew billi rreferew għal xi xogħlijiet letterarji oħrajn, Maltin jew barranin, li 

permezz tagħhom setgħu jsaħħu l-argumenti li jkunu kitbu. Nuqqas mifrux fost il-kandidati huwa li 

jirreferu għall-poeta jew awtur, skont il-każ, b’ismu/isimha mingħajr ma jissemma l-kunjom, qishom xi 

ħbieb tal-qalb tiegħu! Hekk kien hemm min kiteb: “Fid-dramm Menz, Francis .....” jew “Fir-rumanz Leli 

ta’ Ħaż-Żgħir, Ġużè jittratta ....” u l-bqija. 

 

Kien hemm ftit każi fejn xi kandidati kitbu l-ewwel komponimenti itwal milli kien meħtieġ, imbagħad l-

aħħar komponiment jew tħalla barra, jew inkitbu biss ftit linji dwaru.  
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TAQSIMA Ċ – IL-KOMPONIMENT FUQ IL-POEŻIJA (20%) 

 

Iż-żewġ mistoqsijiet dwar il-poeżija tas-seklu 20 kienu jittrattaw “Ir-Relazzjonijiet Umani” u “Il-Ġens 

Malti”. Dawn huma tnejn mit-tliet temi li huma stipulati fis-sillabu.  Bejn wieħed u ieħor, il-kandidati 

għażluhom it-tnejn indaqs. 

 

In-nuqqas ewlieni li l-eżaminaturi nnotaw huwa li diversi kandidati ma jargumentawx biżżejjed dwar 

dak li hu mitlub mill-mistoqsija. Kien hemm min kiteb ħsieb wara l-ieħor tal-poeżiji mingħajr rabta 

bejniethom. In-nuqqas ta’ koeżjoni fil-komponimenti letterarji hija problema li tolqot lil ħafna mill-

kandidati. F’xi  tweġibiet saret referenza għal numru kbir ta’ poeżiji imma nkitbet biss sentenza jew 

tnejn dwar kull waħda minnhom, u b’hekk l-argumenti ma kinux żviluppati. 

 

Xi drabi jidher ċar li l-kandidati ma jkunux fehmu l-mistoqsija sewwa, jew inkella ma jkollhomx għarfien 

profond biżżejjed dwar it-tema li jkunu studjaw. Ngħidu aħna fil-mistoqsija dwar it-tema tar-

relazzjonijiet umani, il-maġġoranza ttrattaw l-argument marbut mat-tema, imma kien hemm xi wħud li 

ma ddistingwewx bejn relazzjoni umana u relazzjonijiet oħrajn, u għalhekk kitbu dwar ir-relazzjoni tal-

poeta mal-poeżija, u saħansitra, f’każi oħra dwar ir-relazzjoni tal-poeta man-natura. 

 

Kien hemm xi ftit kandidati li ma fehmux il-mistoqsija jew tawha interpretazzjoni żbaljata. Il-mistoqsija 

kienet dwar relazzjonijiet li jgħożżu u oħrajn li jħallu “togħma qarsa ta’ relazzjoni negattiva.” Dawn il-ftit 

irreferew għal poeżiji li jittrattaw il-mewt tal-mara tal-poeta (bħal Il-Bejta ta’ Anton Buttigieg u oħrajn). l-

Għalkemm il-mewt tħalli togħma qarsa, wieħed ma jistax targumenta li din hija poeżija dwar relazzjoni 

negattiva.  

 

Minkejja li kif inkiteb aktar ’il fuq, l-introduzzjoni mhux dejjem tkun ta’ livell tajjeb, kien hemm xi 

introduzzjonijiet li kienu effettivi. Biex nagħtu eżempju, fil-mistoqsija dwar ir-Relazzjonijiet Umani 

kandidat/a partikolari kiteb/kitbet: “Matul il-ħajja tagħna niltaqgħu u nħabbtu wiċċna ma’ diversi 

persuni li magħhom nibnu relazzjonijiet ta’ tipi differenti li jħaddnu diversi emozzjonijiet. Mingħajr dawn 

ir-relazzjonijiet, il-ħajja tagħna tkun vojta u bla kulur.”   

 

Fil-mistoqsija dwar il-ġens Malti wkoll kien hemm kandidati li ma fehmux il-mistoqsija fit-totalità 

tagħha. Għalkemm il-mistoqsija kienet direttament dwar l-aspett ta’ kif il-poeti għamlu “rikostruzzjoni 

tal-istorja tal-ġens Malti”, diversi drabi fit-tweġibiet ma saritx referenza għall-poeżiji li jittrattaw l-istorja, 

imma saret referenza għal poeżiji irrelevanti. Fil-fatt, f’din il-mistoqsija iktar saret enfasi fuq l-elementi 

li jiffurmaw l-identità tal-ġens Malti milli r-rikostruzzjoni tal-istorja. 

 

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

nofs tas-seklu għoxrin kif ukoll għall-poeti tat-tieni nofs. Biss, xi ftit kandidati semmew poeti tal-ewwel 

nofs tas-seklu biss, u b’hekk ma tawx dehra bilanċjata tal-fehmiet differenti mfissrin mill-poeti. Xi ftit 

kandidati żbaljaw meta ppruvaw “jikkategorizzaw” il-poeti, u kitbu żbalji bħal, “F’din il-poeżija moderna 

…” (Lil Malta, Dun Karm Psaila). Dan l-istess nuqqas niltaqgħu miegħu fil-mistoqsija dwar ir-

Relazzjonijiet Umani fejn, bħala eżempju wieħed fost ħafna, kien hemm min irrefera għall-poeżija Iż-

Żifna ta’ Philip Sciberras bħala, “Din hi poeżija Romantika.”  

 

Punt ieħor li kien innotat huwa n-nuqqas ta’ attenzjoni u preċiżjoni meta l-kandidati jirreferu għal xi 

poeżiji, bir-riżultat li jiktbu żbalji ħoxnin. Waqt li qed jirreferu għall-poeżija L-Għanja tar-Rebħa ta’ Dun 

Karm Psaila, xi kandidati kitbu “f’Settembru tal-1565 seħħet l-Indipendenza”, jew dwar l-istess poeżija, 

“meta Malta ħadet l-Indipendenza.”  
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TAQSIMA D – IL-KOMPONIMENT FUQ IN-NARRATTIVA/DRAMA (20%) 

 

F’din it-taqsima l-kandidati ngħataw erba’ mistoqsijiet (tnejn dwar ir-rumanz Leli ta’ Ħaż-Żgħir ta’ Ġużè 

Ellul Mercer u tnejn dwar id-dramm Menz ta’ Francis Ebejer) li minnhom kellhom iwieġbu mistoqsija 

waħda. 

 

Id-nuqqas ewlieni fit-tweġibiet dwar Leli ta’ Ħaż-Żgħir kien li bosta kandidati kitbu rakkont fil-qosor tal-

ġrajja tar-rumanz, jew ta’ episodji minnu, mingħajr argumenti xierqa dwar il-kontenut tal-mistoqsija. Fil-

fatt l-eżaminaturi nnotaw li xi ftit drabi nkiteb materjal li kien irrelevanti għal dak li kien mitlub mill-

mistoqsija. Dan il-fatt iqanqal is-suspett li xi kandidati jmorru għall-eżami b’komponiment ippreparat 

f’moħħhom, u jiktbuh imqar jekk ikun irrelevanti għall-mistoqsija. Fortunatament, dawn it-tipi ta’ 

kandidati huma ftit fin-numru. 

 

L-ewwel mistoqsija f’din it-taqsima kienet tittratta l-kunflitt li nħoloq f’Leli minħabba r-relazzjoni li kellu 

ma’ Klara. Numru kbir ta’ kandidati wieġbu b’mod tajjeb dwar dan l-argument, imma wħud wieġbu 

parti mill-mistoqsija biss, għax kitbu dwar il-kunflitt li nħoloq f’Leli waqt din ir-relazzjoni 

ekstramatrimonjali, imma mbagħad injoraw il-kunflitt bejn Vira u Klara. 

 

It-tieni mistoqsija kienet tittratta bażikament il-bidla (psikoloġika, morali, reliġjuża, eċċ.) li seħħet f’Leli 

minn żmien tfulitu sa ma kiber. Fil-verità din ma titqiesx bħala mistoqsija diffiċli għax hija dwar it-tema 

ewlenija tar-rumanz. Il-maġġoranza tal-kandidati li għażlu din il-mistoqsija għarfu jfissru l-bidla li 

seħħet f’Leli b’mod tajjeb, minkejja li numru minnhom, kif inkiteb qabel, kitbu rakkont ta’ dak li għadda 

minnu Leli. Imma f’xi tweġibiet oħrajn ma ħarġitx id-differenza f’Leli għax ma nkiteb kważi xejn dwar il-

karattru ta’ Leli fil-bidu tar-rumanz. Inkiteb biss x’ġara wara. Għalhekk, f’dan il-każ, il-mistoqsija ma 

kinitx imwieġba fit-totalità tagħha, u l-argumenti ma kinux konvinċenti. 

 

It-tweġibiet għaż-żewġ mistoqsijiet dwar Menz kienu fil-biċċa l-kbira ta’ livell aċċettabbli. Numru kbir ta’ 

kandidati għamlu l-istess żbalji li kienu nnotati fit-tweġibiet dwar Leli ta’ Ħaż-Żgħir, jiġifieri kitbu 

rakkont tal-ġrajja tad-dramm minflok argumentaw. Oħrajn (u dawn ma kinux ftit) wieġbu parti mill-

mistoqsija biss. 

 

Jekk nieħdu l-ewwel mistoqsija li kienet dwar il-figura tal-omm fid-dramm, insibu li kienu mitlubin jiktbu 

dwar il-figura tradizzjonali tal-omm Maltija kif ukoll dwar “figuri femminili oħra li jidhru fid-drammi 

tiegħu.” F’din il-mistoqsija, il-maġġoranza tal-kandidati kitbu dwar ir-rwol ta’ omm li jieħdu Tereża u 

Ludilla B fid-dramm, imma ma nkiteb xejn dwar il-parti l-oħra tal-mistoqsija, jiġifieri dwar karattri 

femminili oħra fid-drammi ta’ Ebejer. Dan juri li waqt l-istudju tagħhom, il-kandidati jibqgħu marbutin 

biss mad-dramm li jagħmel parti mis-sillabu. Irridu niġbdu l-attenzjoni tal-kandidati li studju ta’ dramm 

waħdu mhux biżżejjed; il-kandidati huma mħeġġa jkunu midħla ta’ xogħlijiet oħra tal-istess awtur. 

Hekk wieħed jifhem aħjar il-filosofija tal-awtur dwar suġġett partikolari, f’dal-każ il-karattri nisa li joħloq 

Ebejer. 

 

Fit-tieni mistoqsija ġrat prattikament l-istess ħaġa: il-kandidati kitbu dwar parti waħda tal-mistoqsija u 

injoraw il-kumplament tagħha. Huma kellhom jiddiskutu l-karattri li ma jikkonformawx, imma flimkien 

ma’ dan kellhom jiddiskutu wkoll kif dawn il-karattri jkunu emarġinati. Kien hemm xi ftit kandidati li 

wieġbu l-mistoqsija sħiħa, imma kien hemm numru konsiderevoli li ma kitbu xejn dwar l-

emarġinazzjoni ta’ dawn il-karattri. 

 

Punt ieħor li laqat lill-eżaminaturi huwa n-nuqqas ta’ attenzjoni għal fatti marbutin mal-andament tad-

dramm. Saħansitra fi tweġiba minnhom inkiteb li “Menz mar fuq gżira.”  
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XI PUNTI ĠENERALI 

 

Problema rikorrenti f’ħafna mill-kandidati hija l-lingwa. Sfortunatament l-eżaminaturi jinnotaw li numru 

kbir ta’ kandidati ma jiktbux Malti koerenti u l-iżbalji ortografiċi, grammatikali u sintattiċi huma 

numerużi.  

 

Diversi kandidati ma jafux li jekk taħseb bl-Ingliż waqt li qed tikteb bil-Malti ħafna drabi dan iwassal 

għal idjoma żbaljata, kif jidher f’dawn l-eżempji: “Id-dramm jieħu post [Ingliż, takes place] f’belt.” u “ 

...għax Leli kien odd one out.” Din il-problema hija riflessa wkoll f’użu ta’ vokabularju żbaljat, jekk 

mhux saħansitra ivvintat mill-kandidati: Leli “jagħmel ribellazzjoni [Ingliż rebellion] kontra s-soċjetà tar-

raħal,” “aspett ta’ disfiduċja fil-bniedem”, “baqgħu impressi f’moħħu”,  “Ludilla B indokrinat lil Menz” u 

żbalji oħrajn. 

 

L-eżaminaturi jidhrilhom li bosta kandidati laħqu l-livell mixtieq f’din is-sessjoni tal-eżami, imma oħrajn 

urew nuqqas ta’ kompetenza speċjalment fit-tħaddim tal-lingwa. Uħud mill- kandidati mingħalihom li 

biex jesprimu ruħhom sew, iridu jdaħħlu kelmiet jew saħansitra frażijiet sħaħ bl-Ingliż meta faċilment 

jistgħu jinqdew bi kliem u espressjonijiet bil-Malti ekwivalenti għalihom.  

 

Iċ-Chairperson  
Bord tal-Eżaminaturi 2017 


