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L-EŻAMI GĦAĊ-ĊERTIFIKAT TAL-MATRIKOLA 

LIVELL INTERMEDJU – MALTI 
IS-SESSJONI TA’ MEJJU 2006 

 
In-numru ta’ kandidati li resqu għal dan l-eżami ta’ din is-sena kien bejn wieħed u ieħor daqs 
dak tas-sena l-oħra (705: ie. 9 kandidati biss anqas mis-sena l-oħra).  Meta wieħed iqabbel l-
istatistiċi ta’ din is-sena ma’ tas-sena l-oħra jsib li kien hemm żieda żgħira fin-numru ta’ dawk li 
ħadu grad A (+ 1.13%) u grad Ċ (+ 2.84%);  iżda mbagħad kien hemm żieda sostanzjali fi grad 
E (+ 6.2%) waqt li dawk li ħadu grad D, in-numru naqas sew, minn 239 (2005) għal 152 (2006) 
(- 12.34%).  Ukoll in-numru ta’ dawk li m’għaddewx jew li m’attendewx għall-eżami jidher li 
żdied xi ftit. 
 
It-tabella t’hawn ta ħt turi t-tqassim tal-kandidati skond il-gradi li kisbu: 
 
A B Ċ D E F ASSENTI REĠ. 
24 95 264 152 108 44 18 705 
3.4% 13.5% 37.4% 21.6% 15.3% 6.2% 2.6% 100% 
 
B’mod ġenerali nistgħu ngħidu li għalkemm 91.2% kisbu ċertifikat jidhrilna li l-livell għadu ftit 
baxx, l-aktar meta wieħed iqis li dan is-suġġett hu l-ilsien li l-kandidati jużaw l-aktar fil-ħajja 
tagħhom ta’ kuljum.  
 
L-Orali (20%) 
 
L-eżaminaturi fl-Orali jiġġudikaw il-kompetenza lingwistika tal-kandidati minn kif jitkellmu meta 
juru l-fehmiet tagħhom dwar is-suġġett magħżul minnhom stess.  Il-kriterji li bihom jiġġudikaw 
huma marbutin mal-ħiliet li l-kandidati juru fl-argumentazzjoni, fl-iżvilupp ta’ l-ideat u fuq kollox 
fl-espressjoni tal-ħsieb.   
 
Ftit ikunu dawk il-kandidati li jġibu marka baxxa ħafna f’din it-taqsima ta’ l-eżami, iżda lanqas 
ma tista’ tgħid li jkunu ħafna dawk li jġibu marka għolja ħafna.  Donnhom il-kandidati ma 
jitħejjewx kif jixraq għall-Orali.  Ħafna bħal fatta jibżgħu meta jsibu ruħhom quddiem 
eżaminatur u ssib ukoll min bilkemm jiftaħ ħalqu, u kważi aktar jitkellem l-eżaminatur milli l-
kandidat!   
 
L-għalliema li jgħallmu u jħejju l-istudenti għal dan l-eżami iridu jħarrġuhom sew għal din it-
taqsima ħalli dawn jidraw jitkellmu b’mod li jesprimu ċar il-ħsebijiet u l-argumenti tagħhom u 
biex meta jkunu quddiem l-eżaminatur iħossuhom kunfidenti. 
 
Taqsima A - Il-Komponiment Ġenerali (20%) 
 
Il-ħames suġġetti li ngħataw kollha ntgħażlu, iżda l-aktar popolari kienu l-komponimenti dwar l-
ugwaljanza, dwar ir-risponsabiltà taż-żgħażagħ u dwar il-kriżi ta’ l-enerġija.  Min għażel il-
komponiment dwar min qiegħed jagħmel ħsara lil ilsienna ġereralment irrepeta l-argumenti li 
ntużaw fil-komponimnet lingwistiku dwar il-bilingwiżmu.  Il-komponiment l-ieħor, dwar il-
monument Malti, ftit li xejn intgħażel, u dawk il-ftit li għażluh aktarx li m’għarfux iwieġbu tajjeb. 
 
L-aħjar ideat ħarġu fil-komponimenti dwar l-ugwaljanza u l-kriżi ta’ l-enerġija.  Dan seta’ ġara 
għax dawn it-temi huma attwali u jolqtu mill-qrib liż-żgħażagħ tal-lum.  Il-komponimenti dwar ir- 
risponsabiltà taż-żgħażagħ aktarx li daru ma’ argumenti ordinarji dwar x’inhi mġiba aċċettabbli 
jew x’mhijiex – m’għandniex xi ngħidu, minn perspettiva żagħżugħa. 
 
Ta’ min jikkummenta li kien hemm bosta kandidati li ma qabżux l-400 kelma, anzi numru mhux 
ħażin għadhom tal-livell ordinarju (ĊES) – għadhom m’għamlux dik il-qabża li tinħtieġ għal dan 
il-livell Intermedju.  Il-biċċa l-kbira ta’ dawk li ġabu marki baxxi f’din it-taqsima aktarx li huma 
batuti fil-kitba bil-Malti, mhux biss fejn tidħol l-ortografija, iżda wkoll fejn għandu x’jaqsam mas-
sintassi, ma’ l-għażla tal-vokabularju, ma’ l-idjoma, u fuq kollox mal-preżentazzjoni tax-xogħol.  
Aktar dettalji dwar l-aktar difetti komuni qegħdin aktar ’l isfel fil-Kummenti Ġenerali. 
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Taqsima B – Il-Komponiment dwar il-Lingwistika Maltija (20%)  
 
Mit-tliet mistoqsijiet li ngħataw, l-aktar popolari kienu dawk dwar il-bilingwiżmu u dwar il-
flessibilità u l-adattabilità ta’ lsienna.  Ftit anqas minn nofs il-kandidati wieġbu fuq il-vantaġġi u 
l-iżvantaġġi tal-bilingwiżmu, u bosta minnhom wieġbu tajjeb ħafna.  Madankollu, uħud mill-
kandidati mminimizzaw l-iżvantaġġi, waqt li xi ftit oħrajn qabżuhom għal kollox.  It-tweġibiet 
dwar l-adattabilità ġeneralment kienu bbilanċjati, waqt li wħud għamlu enfasi fuq perjodu, iktar 
milli fuq oħrajn.  Il-ftit li għażlu li jiktbu dwar il-grammatika trasformazzjonali għamlu dan b’mod 
tajjeb u sħiħ u kisbu marki tajbin. 
 
Kien hemm min ta bosta eżempji, oħrajn ftit li xejn.  Ta’ min jgħid li l-maġġoranza tal-kandidati 
wieġbu kelma b’kelma skond in-noti li ngħatawlhom, bl-eżempji b’kollox.  Mit-tweġibiet tal-
kandidati deher li matul il-kors ta’ studju għal dan l-eżami ftit li xejn tħarrġu dwar dan is-
suġġett.  L-għalliema huma mħeġġa jisħqu ma’ l-istudenti tagħhom biex ikunu oriġinali fl-
eżempji li jagħtu fil-komponimenti dwar il-lingwistika Maltija, għax l-oriġinalità turi kemm il-
kandidat verament studja u fehem sewwa s-suġġett li qed jikteb dwaru. 
 
 
Taqsima Ċ – Il-Komponiment dwar il-Poe żija (20%) 
 
F’din it-taqsima l-kandidati ngħataw żewġ mistoqsijiet biex iwieġbu waħda minnhom.  Il-
kandidati ma sabuhiex bi tqila biex jagħżlu bejn mistoqsija numru 1 u numru 2.  Il-problema 
kienet kif ippreżentaw l-argumenti tagħhom u liema kwotazzjonijiet għażlu biex isaħħu l-
argumenti tagħhom li kultant lanqas kienu relatati mal-mistoqsija mogħtija fl-eżami. 
 
Inkwetanti kienet l-istruttura ta’ għadd ta’ komponimenti letterarji ta’ ħafna mill-kandidati.  
Xhieda ta’ dan huwa t-tqassim tal-kummenti mhux żviluppati kif jixraq f’paragrafi.  Il-paragrafi 
ma kinux għajr sensiela ta’ ħsebijiet dwar kull poeżija li għoġobhom jikkwotaw – tajjeb jew 
ħażin, relatati u m’humiex mal-mistoqsija li riedu jwieġbu.  Kien hemm każi fejn kien hemm 
aktar kwotazzjonijiet pappagalleski milli kummenti li jagħmlu sens. 
 
Il-poeżiji Bjuda, L-Għanja ta’ l-Imnikket, Fis-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, Duluri u 
Tiftakar, Ħi?, ma kinux relevanti għall-mistoqsija numru 1 dwar kif il-poeti jfittxu lil Alla.  Għadd 
ta’ kandidati ppreferew li jiktbu aktar dwar il-Madonna milli dwar Alla.  Xi ftit, ikkwotaw versi 
b’tali mod li ħasbu li setgħu iqarrqu bl-eżaminatur jew biex sempliċiment jimlew. 
 
Tista’ tgħid li l-kandidati użaw l-istess kwotazzjonijiet jew irrepetew in-noti li ngħataw mill-
għalliema tagħhom.  Dan jidher ċar mill-vokabularju li ntuża mill-kandidati li ma kienx jirrifletti l-
livell ta’ studju u riċerka barra mis-sillabu li setgħu għamlu minn jeddhom. 
 
Kien hemm ħafna komponimenti letterarji li kellhom kummenti jew argumenti żbilanċjati għall-
mistoqsija numru 2.  Kitbu ħafna dwar il-poeti tradizzjonali u ħafna anqas dwar dawk moderni.  
Fi ftit kliem, il-kummenti kienu mqassmin ħażin u għaldaqstant ħolqu żbilanċ. 
 
Jidher li ħafna mill-kandidati għadhom ma tgħallmux kif jiktbu komponiment letterarju tajjeb – 
għadhom ma tgħallmux ifanndu fl-aspetti letterarji biex jiddiskutu         t-tema tal-mistoqsija li 
jagħżlu li jwieġbu.  Għaldaqstant ikollok tasal għall-konklużjoni li ħafna studenti, fis-sentejn 
kors għall-eżami tal-Malti fil-livell Intermedju, għad ma seħħilhomx ibiddlu l-mentalità puwerili 
tas-sekondarja.  L-istudju tal-poeżija jrid jittieħed b’aktar serjetà billi l-istudenti jitgħallmu 
jwessgħu aktar l-ideat tagħhom u jfanndu fl-analiżi tax-xogħol letterarju, u mhux jieqfu biss fuq 
il-ħsieb li mbagħad jippruvaw jimmemorizzawh biex jirriġettawh fuq il-karta ta’ l-eżami. 
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Taqsima D – Il-Komponiment dwar in-Narrattiva (20%) 
 
F’din it-taqsima l-kandidati ngħataw erba’ mistoqsijiet: 2 dwar ir-rumanz ta’ Ġużè Aquilina Taħt 
Tliet Saltniet, li ftit kandidati għażlu li jwieġbu dwaru, u żewġ mistoqsijiet dwar id-dramm ta’ 
Francis Ebejer Il-Ġaħan ta’ Binġemma li l-aktar li wieġbu dwaru, l-aktar mistoqsija numru 4.  
Mid-dehra ir-rumanz kien twil wisq għall-istudenti, minkejja s-siwi letterarju tiegħu.  Forsi din 
kienet ukoll aktar għażla ta’ l-għalliema milli ta’ l-istudenti. 
 
Kien jidher ċar li ħafna mill-komponimenti letterarji ma kinux żviluppati kif jixraq bi 
kwotazzjonijiet li jew ma ssaħħewx b’argumenti xierqa jew li ma kinux jixirqu l-kummenti xotti 
xotti li ttellgħu bħala tweġiba għall-mistoqsija magħżula. 
 
Fit-tweġibiet tagħhom dwar il-mistoqsija numru 4, għalkemm il-kandidati fehmu l-mistoqsija 
dwar il-kontinwità, ma għarfux jiżviluppaw l-argumenti ewlenin ta’ dan l-aspett kif kien xieraq u 
ħallewhom barra.  Eżempju ta’ dan  kien in-nuqqas ta’ referenzi għal-lingwa Maltija.  Spikka 
wkoll f’din it-taqsima n-nuqqas ta’ kwotazzjonijiet biex isaħħu l-argumenti li ttellgħu. 
 
Għadd ta’ komponimenti kienu qosra u xotti u għaldaqstant nieqsa minn żvilupp ta’ argumenti 
u/jew kwotazzjonijiet li kellhom joħorġu bħala tweġiba serja għall-mistoqsijiet mogħtija f’dan l-
eżami. 
 
Kummenti Ġenerali 
 
Il-Preżentazzjoni 
 
Il-Kaligrafija 
 
Din tagħmel sehem sħih mill-preżentazzjoni tat-tweġiba.  B’xorti ħażina, għadd ġmielu ta’ 
kandidati ma tantx jagħmlu sforz biex jikkomunikaw b’manjiera suret in-nies bil-kitba tagħhom 
u jagħtu xeħta ta’ traskuraġni kbira.  Mhux sew li wieħed jikteb kif ġie ġie u jistenna li min jaqra 
għandu jagħmel l-isforz hu biex jiddeċifra l-kitba ta’ dak li jkun.  Inħossu li dan m’hu xejn għajr 
nuqqas serju ta’ rispett.  Mhijiex skuża li dak li jkun jikteb hekk għax ikun magħfus mill-ħin. 
Kandidati oħra jiktbu b’mod ċivili u jlaħħqu jwieġbu kollox. 
 
It-Tqassim f’Paragrafi 
 
Aspett ieħor tal-preżentazzjoni huwa t-tqassim xieraq tat-tweġiba.  Xi wħud mill-kandidati 
m’għandhomx ħjiel kif għandhom iqassmu l-komponiment f’paragrafi u agħar minn hekk, 
jipreżentaw xogħolhom b’tali mod li jweġġa’ l-għajn.  Dan hu difett li jirrifletti nuqqasijiet serji fl-
ippjanar tat-tweġiba.  Mill-banda l-oħra, issib dawk li jibdew paragrafu ġdid ma’ kull sentenza li 
jiktbu! 
 
Il-Punteġġatura 
 
Din ukoll tagħti sehemha għal preżentazzjoni xierqa.  B’xorti ħażina ma tantx jagħtuha piż u 
juru traskuraġni kbira.  Isemmu sentenzi twal wisq li, m’għandniex xi ngħidu, iwasslu għal 
sintassi żbaljata (ara l-eżempji li ġejjin) kif ukoll l-użu ħażin ta’ l-ittri kbar.  Imbagħad hemm 
punteġġatura oħra (bħall-virgola, il-colon, is-semi-colon, u l-inverted commas) li ssibha ftit li 
xejn. It-traskuraġni ta’ xi wħud tasal saħansitra li titħalla barra l-fullstop!  Ħafna ma jagħmlux 
distinzjoni bejn l-apostrofu u l-aċċent.  Kull verb li jispiċċa bl-‘a’ jagħmlulu l-apostrofu, bħal fil-
każ tal-verbi neqsin, waqt li ftit huma l-kandidati li jafu jqassru tajjeb il-partiċella ‘lil’ (eż. l’hawn 
u l’hemm).   
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Kliem użat fit-Taħdit. 
 
Ħaġ’oħra li ddejjaq lill-eżaminatur hija l-użu żejjed ta’ kliem u frażijiet li nużaw waqt li nitħaddtu, 
u li ġeneralment jintefgħu fil-bidu tas-sentenza.  Minn dawn hemm lista sħiħa (eż.: 
sfortunatament, primarjament, ovvjament, personalment, fl-opinjoni tiegħi, fil-fatt, infatti, grazzi 
għal, pero, (per) eżempju, u l-bqija).  Forsi l-kelma ‘ċertu’ l-aktar  li ntużat b’mod esaġerat 
irrispettivament mill-ġens u l-għadd tan-nom li tkun qiegħda tikkwalifika (eż.: ċertu lingwa, ċertu 
kliem, ċertu tfal). 
 
 
Eżempji ta’ żbalji  
 
Żbalji sintattiċi u interferenzi minn lingwi oħra 
 
L-edukazzjoni tilgħab rwol importanti fil-bilingwiżmu 
 
…. minħabba l-iżvilupp teknoloġiku li beda jiċċirkondana fl-għoxrin seklu u kompla bil-kbir fil-
wieħed u għoxrin seklu 
 
Diskussjoni daqsxejn tentattiva biex tqajjem hija dik ta’ l-ugwaljanza fil-qasam tal-knisja 
 
L-Ingliż huwa determinanti fil-weħla jew fis-suċċess ta’ l-istudent 
 
Il-Malti …. Hu l-aħħar bastjun tal-kultura tagħna li fadal wieqaf 
 
… meta xi żagħżugħa tirrispondi lura lill-għalliem tagħha…. 
 
Il-Maltin, pożizzjonati ġeografikament fiċ-ċentru tal-Mediterran, importanti li jkunu bilingwi 
 
Il-bilingwiżu mhuwiex suġġett ġdid, speċjalment għalina l-Maltin, li issa għal żmien twil 
għandna nies bilingwi 
 
Kliem:  deterjorizzazzjoni, dignità, rikwesta, stranier, kombustjoni, xelta, kriminaliżmu, 
jiffabbrikaw, tiddependi fuq, inserixxa, jobbedixxu, jixxerjaw, jiffaċilizza, iddiskutatha, 
ipproduċuta, developati, fisikali, fatikuż, edukatzjonalment, fil-parlant, magni ta’ translazzjoni, 
etċ… 
 
 
Żbalji grammatikali 
 
Is-sintassi huwa l-istudju …. 
 
L-istudju tal-lingwa, imsejjaħ ġenealoġija (!), turina kif ilsienna, bħal ħafna ilsna oħra, hu ibridu 
 
Wieħed mill-affarijiet li qed jipprova jagħmel l-UE huwa li …. 
 
It-tifsiriet varji li s-sentenza tista’ tkollha …. 
 
Il-lingwa Maltija qed tiġi influssa ħafna minn kliem ingliż 
 
It-tfal jiġu mkellma bi ftit Malti u ftit Ingliż 
 
Nuqqas ta’ ċarezza 
 
Responsabbli hu l-individwu li ma jitgħallimx ikun attent kif isuq sabiex jgħaddi t-test biss, iżda 
li jimplimenta sewqan attent għal ħajtu kollha 
 
Il-gradwar mill-università jirriżulta għal tiftix għal xogħol, u hawn huwa wieħed mill-ostakli li n-
nisa jsibu ma’ wiċċhom 
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Ħafna drabi tkun id-dinja moderna stess li tagħmel ħoss għall-bżonn ta’ bilingwiżmu fis-soċjetà 
 
l-1920 jibqa’ mfakkar u rinomat għall-ġrajja rivoluzzjonarja li stabbiliet i-mara bħala ċittadin attiv 
tas-soċjetà 
 
Permezz ta’ għaqdiet u anke tal-Ġnus Magħquda din id-diskriminazzjoni qed tintilef u l-mara 
qed tiġi meqjusa inekwali daqs ir-raġel 
 
 
Żbalji ortografiċi 
 
Bħall dawn, il-fuq, għal-familja tal-llum, mingħira, lilhu, nibdewa, qedgħin, mbad, għawn, 
sogħod, bagħtew, magħtul, missierijietna, jintessew, komplett, żvillupat, tinnotta, taplika, 
tiproduċi, livel, makinarji, interogativa, suġett, żagħar, żewġt lingwi, liż-żbalji, etċ…. 
 
Konkluzjoni 
 
Jixraq fl-aħħar, kelma ta’ tifħir lil dawk il-kandidati kollha li resqu għal dan l-eżami b’serjetà u 
tħejjija xierqa.  Dawn urew mhux biss li studjaw, iżda fuq kollox li għandhom ħakma tajba ta’ l-
Ilsien Malti fid-diversi aspetti tiegħu.  Dan jixhduh il-komponimenti interessanti li kitbu 
b’argumenti u ideat ċari u relevanti għat-temi tal-mistoqsijiet. 
 
Il-bord ta’ l-Eżaminaturi jifraħ lil kull min għadda u mar tajjeb f’dan l-eżami u wkoll lil kull 
għalliem li għamel dmiru biex  inissel u jħeġġeġ fl-istudenti tiegħu imħabba lejn l-Ilsien u l-
Letteratura ta’ pajjiżna. 
 
 
Chairperson 
Bord ta’ l-Eżaminaturi tal-Malti 
Livell Intermedju 
Settembru 2006 
 


