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IL-MALTI FIL-LIVELL AVVANZAT 
IS-SESSJONI TA’ MEJJU 2013 

IR-RAPPORT TAL-EŻAMINATURI 
 
 
L-għadd ta’ kandidati li rreġistraw għall-eżami tal-Malti fil-livell Avvanzat fl-2013 kien ta’ 445, ftit aktar 
minn dak tal-2012 (431). 62.3% tal-kandidati ġabu bejn A u C waqt li 89.3% ġabu bejn A u E. In-numri 
u l-perċentwali tal-gradi kienu dawn: 

 

Grad A B C D E F Assenti Total 
 
Numru ta’ kandidati 

 
20 

 
87 

 
170 

 
64 

 
56 

 
38 

  
     10 

 
445 

 
% tat-total 4.5 19.6 38.2 14.4 12.6 8.5 2.2 100 

  
 
Jekk inqabblu dawn ir-riżultati ma’ tas-sena l-oħra nistgħu ngħidu li n-numru ta’ kandidati li ġabu l-
ogħla grad naqas bi ftit, minn 5.3% għal 4.5% filwaqt li ta’ dawk li ġabu grad B żdied minn 17.1% għal 
19.6%. In-numru ta’ kandidati li ġabu grad C baqa’ prattikament l-istess. Din is-sena kien hemm ftit 
anqas kandidati li ġabu grad D filwaqt li l-kandidati li ġabu grad E żdiedu bi ftit. In-numru ta’ kandidati 
li din is-sena m’għaddewx mill-eżami żdied bi ftit, minn 7.7% s-sena l-oħra għal 8.5% din is-sena.  
 
 
L-ORAL (10%) 
 
B’mod ġenerali l-kandidati marru tajjeb f’dan l-eżerċizzju. L-aktar suġġetti li ħassewhom komdi 
jitkellmu dwarhom kienu “L-impenn taż-żgħażagħ fil-volontarjat”, “Id-dixxiplina tagħmlek nies” u “L-
inċidenti fuq il-post tax-xogħol”. Is-suġġett “L-effett tal-aħbarijiet” jidher li xi kandidati sabuh kemxejn 
diffiċli. Xi wħud urew li ma jisimgħux aħbarijiet, u ma jaqrawx u għaldaqstant m’għandhomx tagħrif ta’ 
x’qed jiġri madwarna. Kienu nnutati wkoll xi żbalji grammatikali waqt it-taħdit bħal, ngħidu aħna, 
nuqqas ta’ qbil fil-ġens jew l-għadd tan-nom mal-aġġettiv; in-nom aħbarijiet tqies fis-singular minn xi 
wħud filwaqt li n-nom persuna ta’ spiss kien ikkunsidrat bħala nom fil-maskil. Madanakollu, b’mod 
ġenerali, bosta studenti tkellmu fuq it-tema tagħhom b'mod matur, bla tlaqliq u b’Malti tajjeb.   

 

L-EŻAMI TAL-KITBA (90%) 

L-Ewwel Karta 

1. Il-Komponiment 

Is-sitt komponimenti li ngħataw, intgħażlu kollha. Il-komponiment (a) Iż-żmien l-akbar imgħallem 
m’għażluhx ħafna waqt li l-kumplament tista’ tgħid li ntgħażlu b’mod ugwali.  B’mod ġenerali l-ideat 
kienu tajbin għalkemm ftit li xejn kien hemm oriġinalità. L-ikbar nuqqas deher fl-ortografija u fit-tul tal-
komponimenti li kien hemm numru kbir minnhom li kienu ta’ inqas minn 500 kelma. Jidher li bosta 
studenti qed isibuha diffiċli jitkellmu kemxejn fit-tul fuq tema partikolari. Dan jista’ jkun minħabba 
nuqqas ta’ qari jew prattika biżżejjed f’dan l-eżerċizzju. Għalkemm tista’ tgħid li l-komponimenti kienu 
ta’ natura argumentattiva jew deskrittiva, kien hemm xi wħud mill-kandidati,  l-iktar dawk li għażlu l-
komponimenti (a), (d) Il-ħajja mhijiex kollha ward u żahar  u (f) Il-lejl mhux għal kulħadd iġib il-mistrieħ 
li dehrilhom li għandhom jiktbu komponiment narrattiv li ftit li xejn kien ta’ livell għoli.  
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2.  It-Taqsira 

F’dan l-eżerċizzju ħafna mill-kandidati marru mhux ħażin u kellhom idea tajba ta’ kif jaħdmuh. Fost in-
nuqqasijiet wieħed jinnota li xi wħud qabżu sew il-limitu ta’ kliem li kellhom jiktbu b’mod li tista’ tgħid 
ikkupjaw is-silta kollha. Oħrajn ħadu partijiet sħaħ mis-silta bla ma sarrfuhom fi kliemhom. Kien hemm 
diversi kandidati li naqsu li jsemmu xi punti importanti, waqt li xi ftit bidlu s-sens tat-test għalkollox. 
Kien hemm diversi kandidati li kitbu s-silta f’ħafna paragrafi qosra jew notamenti qosra. 

 

3. Il-Lingwistika 

L-aktar komponiment tal-lingwistika li ntgħażel kien il-(b) dwar il-Malti lsien imħallat. Kien hemm għadd 
imdaqqas ta’ kandidati li marru mhux ħażin f’dan il-komponiment għalkemm xi nuqqasijiet ma naqsux 
ukoll. Wieħed isemmi l-fatt li xi kandidati iktar kitbu fuq l-istorja tal-ħakkiema differenti li ħakmu ’l Malta 
tul iż-żmien milli fuq l-element Rumanz. Hawn ta’ min jinnota ħafna żbalji fil-kronoloġija jew ismijiet ta’ 
persuni.  Kien hemm xi tweġibiet li nħass fihom nuqqas kbir ta’ eżempji biex jissaħħu l-argumenti. Xi 
wħud injoraw kważi għalkollox il-mistoqsija u kitbu fuq l-element Semitiku ħafna aktar milli fuq l-
element Rumanz. Oħrajn semmew it-tliet elementi mingħajr ma taw importanza biżżejjed lill-element 
Rumanz. Dwar il-komponiment (a) li kien dwar is-sehem tal-għeruq Semitiċi u z-zkuk morfemiċi tar-
Rumanz u tal-Ingliż fit-tiswir morfoloġiku fil-Malti, wieħed seta’ jinnota żball komuni f’tista’ tgħid it-
tweġibiet kollha. Ħafna mill-kandidati niżżlu ħafna materjal żejjed li ma kienx relevanti għall-mistoqsija, 
tant li ħafna kandidati kitbu ftit jew xejn dwar dak li ntalab minnhom. 
 

4. Kummenti ġenerali dwar il-kitba fil-karta tal-Lingwa 

       B’dispjaċir wieħed jinnota li l-livell tal-Malti f’ħafna aspetti kompla mar lura. F’din il-karta ftit kienu l-
kandidati li fissru ruħhom b’Malti tajjeb u b’ortografija tajba. Kien hemm ħafna kandidati li tilfu l-marki 
kollha marbutin mal-ortografija fl-ewwel karta. Fost in-nuqqasijiet wieħed jinnota dawn li ġejjin: 

 
a) Interferenzi lingwistiċi bħal: attrattata (attirata), iċċirkolati (iċċirkundati), jiddependu fuq l-oħrajn 

(jiddependu mill-oħrajn), nagħmlu użu minn (ninqdew, nużaw), grazzi għal (bis-saħħa ta’), 
fokazzjoni (iffukar), niddonaw (nagħtu rigal), tattratta l-għajn (tolqot l-għajn), ikollu fil-pussess 
tiegħu (għandu (f’idejh)), jiddeferu minn xulxin (differenti minn xulxin), akkontabbli (irid iwieġeb 
għal), numbru (numru), jilagħbu parti (jagħtu sehemhom); 
 

b) Żbalji grammatikali bħal: Iż-żgħożija huwa żmien (iż-żgħożija hija żmien); ir-reliġjon jintgħallem 
(ir-reliġjon jitgħallmuha); Il-Malti hija lingwa (il-Malti huwa lingwa); il-komunikazzjoni huwa 
importanti (il-komunikazzjoni hija importanti); ir-reliġjon jagħti (ir-reliġjon tagħti); kliem ġodda 
(kelmiet ġodda/kliem ġdid); sema sabiħa (sema sabiħ); il-biża’ taħkimna (il-biża’ jaħkimna); 
mard oħrajn (mard ieħor); 

 
ċ)  Kliem u termini użati f’sens żbaljat bħal: taħt kolonja Ingliża (taħt il-ħakma Ingliża), romantiku 

(Rumanz), semantiku (Semitiku), anafissi (infissi);  
 
d) Ortografija żbaljata: 

 
(i) ta’ ħafna prepożizzjonijiet bħal: mill-lingwa (mil-lingwa), għall-Malta (għal Malta), ma’ mortx 
(ma mortx), ma ħija (ma’ ħija), minn naħa l-oħra (min-naħa l-oħra); 
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(ii) ta’ pronomi mehmużin bħal: għandhu (għandu), minna (minnha), għanda (għandha); 
għandkhom (għandkom), kollhu (kollu), mingħajra (mingħajrha);  
 
(iii) ta’ diversi kelmiet li fihom ‘għ’ jew ‘h’ bħal: żagħżagħ (żgħażagħ), għar (agħar), iqattaw 
(iqattgħu), jistgħa (jista’), jqattgħa (jqatta’), magħtul (matul), tgħallim (tagħlim), jagħlmuh 
(jgħallmuh), jinqagħlew (jinqalgħu), awn (hawn), għawn (hawn), jinagħtgħu (jingħataw), semm 
(sehem), jinqalgħa (jinqala’), dehera (dehra), jagħaddi (jgħaddi), tgħoġobni (togħġobni), 
jgħarfuh (jagħrfuh), jistgħaġeb (jistagħġeb), jhidru (jidhru), jaħsbuwa (jaħsbuha), jgħamlu 
(jagħmlu), bil-mogħod (bil-mod), żgħażugħ (żagħżugħ); żogħżija (żgħożija), jgħażlu (jagħżlu), 
jgħoġbu (jogħġbu), jgħatu (jagħtu), jibżaw (jibżgħu), dagħaq (daq), jibgħatuna (jibagħtuna), 
jweġġaw (jweġġgħu), tgħalima (tagħlima), xogħolijiet (xogħlijiet); 

 
(iv) tal-verb ‘ġagħal’ miktub żbaljat f’diversi forom li ġejjin minnu bħal: ġalni (ġagħalni/ġegħelni), 
ġgħelitni (ġegħlitni), ġallitni (ġegħlitni), iġellek (jġiegħlek), jġalhekk (jġiegħlek), jġelhu (jġiegħlu); 

 
(v) tad-Deċiżjonijiet maħruġa mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti bħal: per eżempju 
(pereżempju), nofs in-nhar (nofsinhar), m’humiex (mhumiex), la darba (ladarba), kull ma 
(kulma), skond (skont), x’ħin (xħin), fil-waqt (filwaqt), bil-lejl (billejl), ta’ l-aħbarijiet (tal-aħbarijiet), 
bil-kemm (bilkemm), maħniex (m’aħniex), fil-għodu (filgħodu). 

 
 

  
It-Tieni Karta 

Taqsima A – Il-Poe żija tas-Seklu XX 
 
Miż-żewġ mistoqsijiet ma kienx hemm xi waħda li ntgħażlet aktar mill-oħra. Il-maġġoranza tal-
kandidati dehru li qraw it-test, iżda kien hemm għadd ta’ esejs bl-istess referenzi u mniżżlin bl-istess 
ordni. Aktarx dawn ikunu studenti li studjaw l-istess noti. Tieħu l-impressjoni li ħafna minn dawn in-noti 
kienu jikkonsistu biss fil-ħsibijiet tal-poeżiji aktar milli kummenti jew argumenti dwar temi partikolari.  
 
M’hemm xejn ħażin li wieħed jistudja n-noti, iżda f’dan il-livell wieħed jistenna li l-kandidat ikun matur 
biżżejjed biex mhux jipproduċi biss dak li jkun tgħallem bl-amment, iżda jesprimi fi kliemu dak li jkun 
fehem b’sens kritiku. Ftit kienu dawk li wrew din il-kapaċità. 

 
Għadd ġmielu ta’ kandidati għadhom ma jafux jiktbu komponiment letterarju ta’ livell xieraq għal dan l-
eżami. Id-difett ewlieni qiegħed fin-nuqqas ta’ żvilupp tal-argument/i li jintalbu jiktbu dwarhom jew 
jiddiskutu. Billi jgħidu xi ħaġa dwar il-poeżiji li qed jagħmlu referenza għalihom ma jkunux qed 
jiddiskutu. 

 
Min kien batut fil-letteratura deher mill-ewwel għax ma kienx jaf x’se jaqbad jgħid dwar it-tema tal-
mistoqsija li għażel iwieġeb, jew ħawwad il-poeti jew kiteb ismijiet ħżiena ta’ poeżiji jew saħansitra qal 
affarijiet bħal li “Dun Karm kiteb ‘Lit-Tfajla ta’ Mħabbti’”, jew li “Anastasju Cuschieri kiteb ‘Lil Binti’ fejn 
naraw l-imħabba ta’ missier lejn bintu”, jew xi wħud mingħalihom li Achille Mizzi hu persuna femminili! 
Żbalji bħal dawn juru faqar fl-għarfien tal-Letteratura Maltija.  
 
Taqsima B – Monografiji Poeti ċi 
 
Il-kandidati kellhom jagħżlu li jistudjaw waħda miż-żewġ monografiji (dik ta’ Pawlu Aquilina jew dik ta’ 
Maria Grech Ganado). Naturalment l-għażla kienet f’idejn l-għalliema. Fuq kull monografija kien 
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hemm żewġ mistoqsijiet u l-kandidati riedu jwieġbu waħda biss. Miż-żewġ mistoqsijiet dwar il-
monografija ta’ Maria Grech Ganado aktar intgħażlet mistoqsija (b) dik dwar ir-relazzjoni intima bejn 
raġel u mara milli mistoqsija (a) dwar is-simboliżmu fil-poeżija tal-poetessa. Filwaqt li miż-żewġ 
mistoqsijiet l-oħra dwar Pawlu Aquilina d-(d) kienet aktar preferuta minn (ċ). Ir-raġuni għal din il-
preferenza setgħet kienet li fil-monografija ta’ P. Aquilina hemm aktar poeżiji li jitkellmu dwar il-ġmiel 
tal-kampanja u allura kien hemm aktar x’wieħed jgħid u jikkummenta. 
 
Min ħa l-istudju tal-Letteratura Maltija bis-serjetà għażel x’għażel kien kapaċi jwieġeb tajjeb. Deher ċar 
li għadd ġmielu ta’ kandidati ma tantx taw importanza lil din it-taqsima u donnhom ikkonċentraw fuq it-
test tal-ewwel taqsima Il-Poeżija tas-Seklu XX. Bosta tweġibiet kienu qosra ħafna u xotti wisq għal 
dan il-livell. Kien hemm differenza fit-tweġibiet għall-mistoqsijiet dwar Maria Grech Ganado u Pawlu 
Aquilina għall-fatt li ħafna minn dawk li għażlu li jwieġbu dwar Maria Grech Ganado ma fissrux 
ruħhom tajjeb daqs l-oħrajn li kkummentaw dwar il-poeżiji ta’ Pawlu Aquilina.  
 
L-istess difetti li wieħed jinnota f’Taqsima A, dehru wkoll f’din it-taqsima. Il-maġġoranza tal-kandidati 
dehru dipendenti ħafna fuq in-noti li setgħu ngħataw mill-għalliema tagħhom. Hawn ukoll ta’ min 
jinnota n-nuqqas ta’ argumenti/kummenti dwar it-tema partikolari tal-mistoqsija. Ħafna kandidati 
kapaċi jsemmu l-poeżiji tajbin bħala referenza, iżda mbagħad jogħtru meta jiġu biex jiżviluppaw l-
argument/kumment u kull ma jagħmlu hu biss li jagħtu ħjiel tal-ħsieb tal-poeżiji b’xi kwotazzjoni (li 
mhux dejjem tkun eżatta). Dawk imbagħad li ma ħadux l-eżami (l-istudju ta’ dan is-suġġett) bis-
serjetà, waslu biex anki ivvintaw x’jgħidu. Bosta kandidati jidher li ma tawx importanza xierqa lill-
monografija li għażlu jistudjaw. 
 
 
Taqsima Ċ – Il-Kritika Letterarja (Poe żija) 
 
Din it-taqsima turi tabilħaqq il-ħila tal-kandidati f’dan is-suġġett. F’din it-taqsima, iż-żewġ poeżiji biex 
minnhom tintgħażel waħda għall-analiżi kritika jkunu ġodda għall-kandidati, jiġifieri ma jkunux 
meħudin mit-testi li kellhom jistudjaw. L-analiżi kritika li jridu jagħmlu tikxef tajjeb kemm il-kandidat 
ikun kapaċi jifhem biċċa xogħol poetika, kemm mill-aspett ta’ kontenut kif ukoll minn dak ta’ struttura 
fejn tidħol it-teknika mħaddma mill-poeta ta’ dak ix-xogħol.  
 
Ġeneralment, dawn iż-żewġ poeżiji jkunu waħda ta’ xeħta tradizzjonali u l-oħra ta’ xeħta moderna. Kif 
normalment jiġri, il-kandidati donnhom jippreferu jagħżlu dik ta’ xeħta tradizzjonali u din is-sena hekk 
ukoll ġara. Dik ta’ Dun Frans Camilleri “Wara l-Ħolma tat-Tfulija” ġiet preferuta mill-oħra “Imħabbtek 
bħall-Baħar” ta’ Simone Galea. Dan jista’ jiġri għax normalment, il-ħsieb tal-poeżija tradizzjonali jkun 
aktar ovvju u faċli li jinftiehem mill-kandidati. Barra minn hekk, ikun fiha aktar xi tgħid mil-lat strutturali 
u tekniku tagħha. Madanakollu jkun hemm min xorta jippreferi l-poeżija moderna, għax forsi ttih lok li 
jibbaża l-analiżi aktar fuq il-kontenut milli fuq aspetti oħra bħall-metrika billi din aktarx ma tingħatax 
daqshekk importanza mill-poeta. 
 
Wieħed jieħu pjaċir jaqra t-tweġibiet ta’ dawk li verament għamlu ħilithom matul is-sentejn kors 
postsekondarju għax verament urew li studjaw u mmaturaw fl-istudju tal-poeżija Maltija. Fil-fatt, kien 
hemm għadd ġmielu ta’ kandidati li dehru li kienu mħarrġin għal dan it-tip ta’ eżerċizzju letterarju u l-
analiżi li għamlu wriet li mhux biss fehmu x’ried jgħid il-poeta iżda fissru tajjeb it-teknika mħaddma 
mill-poeti. Madanakollu ħafna tweġibiet urew li għadd sostanzjali ta’ kandidati ma għamlux progress 
mindu spiċċaw mis-sekondarja. Fil-kitba ta’ dawn it-talin, issib diversi żbalji serji tal-kitba, l-agħar 
fosthom dawk tas-sintassi u tal-ortografija. Barra dawn kien hemm min ma jużax punteġġjatura, jew 
ma jużahiex kif suppost. Ngħidu aħna ma jiktbux l-ismijiet tal-poeżiji bl-ewwel ittra kapitali jew bosta 
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drabi ma jiktbux il-punt, tant li ħafna sentenzi ma tafx fejn jibdew jew fejn jispiċċaw. Din it-traskuraġni 
mhix tollerata f’dan il-livell. 
 
Jista’ jkun li l-poeżija moderna ta’ Simone Galea laqtet lil dawk li għażluha għax assoċjawha mal-
esperjenza personali tagħhom fejn tidħol l-imħabba żagħżugħa bejn is-sessi. Li ma nnutawx xi wħud li 
għażlu din il-poeżija kien ir-ritmu tal-versi li kien jixbah perfettament ir-ritmu tal-mewġ tal-baħar. Ftit 
wisq kienu dawk li kkummentaw dwar dan, u dan kien element importanti ħafna fl-istruttura u t-teknika 
tal-poeżija. 
 
Mill-banda l-oħra, dawk li għażlu li janalizzaw il-poeżija ta’ Dun Frans Camilleri, għalkemm kienu 
ħafna li fehmu l-ħsieb tal-poeta, tgħoddhom fuq id waħda dawk li assoċjaw il-poeżija mal-vokazzjoni 
saċerdotali tal-poeta-qassis, allavolja kien hemm min daħal f’diversi rqaqat. 
 
Difett komuni kien li xi kandidati jintilfu jfissru l-ħsieb tal-poeżija (jagħmlu parafrasi) u mbagħad jew 
jinsew janalizzaw il-metrika/l-istilistika tal-poeżija jew ma jibqgħalhomx ħin jagħmlu dan. Kien hemm 
imbagħad xi wħud li marru l-estrem l-ieħor għax analizzaw biss il-figuri tad-diskors u ftit li xejn kitbu 
dwar dak li ried jgħid il-poeta.  
 
Jiddispjaċina ninnotaw li l-istil tal-kitba u l-livell tal-Malti użat f’bosta mit-tweġibiet f’din il-karta kienu 
batuti ħafna. Żball komuni li donnu qed jiżdied minn sena għal oħra, jirrigwarda l-prepożizzjoni ‘fejn’. 
Dil-prepożizzjoni trid issegwi dejjem kelma li tindika ‘post’. L-iżball isir meta din tintuża wara kelma li 
tindika ‘żmien’ (f’dal-każ trid tintuża ‘meta’). L-użu tal-prepożizzjoni ‘ta’’ wara l-frażi “jagħmel/għamel 
użu” huwa wkoll żbaljat. Dan jiġri minħabba l-influwenza tal-Ingliż (makes/made use of). Fil-Malti, 
f’dan il-każ irridu nużaw il-prepożizzjoni “minn” jew inkella sempliċement il-verb “uża” jew il-verb “uża 
mehmuż bis-suffiss pronominali”. Il-prepożizzjonijiet għandhom jintużaw kif titlob is-sengħa tal-kitba 
Maltija.  
 
 
It-Tielet Karta 
Bħat-tieni karta li tistħarreġ l-għarfien tal-poeżija, hekk ukoll it-tielet karta tfittex li tilħaq l-istess 
għanijiet bis-saħħa ta’ testi ta’ proża, kemm teatrali u kemm narrattivi. Il-mistoqsijiet reġgħu kienu 
maħsuba biex jagħtu lill-istudenti kollha l-opportunità li jfissru ruħhom b’Malti mirqum, idjomatiku, 
miftuħ, mogħni bl-idjomi u bix-xejriet kollha li jagħmluh għodda mill-aqwa fl-idejn li jafu jħaddmuh. Dan 
hu aspett importanti minħabba li ħsieb jitfisser tajjeb bis-saħħa ta’ lingwa mħaddma tajjeb. Flimkien 
ma’ dan il-punt fundamentali din il-karta wkoll tagħti l-opportunità li l-kandidati jseddqu l-ħila tagħhom 
billi juru li jafu t-testi letterarji magħżula għall-eżami u li għandhom il-ħila jwieġbu mistoqsijiet dwarhom 
magħmulin fid-dawl ta’ aspetti tipiċi tagħhom. Din id-dixxiplina mentali hi meqjusa bħala xejra ewlenija 
ta’ eżami fil-lingwa f’dan il-livell.   
       
Ħafna studenti fehmu dan tajjeb ħafna, u wara li stħarrġu sewwa x’riedet tgħid il-mistoqsija, wieġbu 
tajjeb u b’referenza għat-test. Huma wrew li qraw tajjeb it-testi mogħtijin għall-eżami, kemm id-drammi 
u kemm ir-rumanz u n-novelli, u għarfu juru li l-mistoqsijiet kienu jinvolvu l-għarfien tat-test mingħajr 
ma tingħata riproduzzjoni tal-istorja. B’mod ġenerali bosta studenti marru tajjeb f’din il-karta u wrew li 
jafu li kienu mistennija janalizzaw ir-rakkont li jsawwar novella, dramm u rumanz, u mhux li jirriproduċu 
l-istorja, qishom huma r-rakkontaturi ġodda li ħadu post l-awtur biex ipoġġu fi kliemhom il-kitba tiegħu. 
F’dan is-sens jidher sewwa li sar progress kbir f’dan il-qasam. Il-Bord tal-Eżaminaturi jiittama li l-
istudju għal dan l-eżami avvanzat ikompli jiżviluppa f’din id-direzzjoni, jiġifieri li l-kandidati jkunu 
mrawmin fil-ħila li janalizzaw ir-rakkont skont is-sinifikati tiegħu, u mhux fil-ħila li jirriproduċu r-rakkont 
fi kliemhom. L-iskop tal-karta tal-eżami hu li jrawwem lill-istudenti fil-kompetenza tal-kitba raġunata, 
marbuta ma’ punt speċifiku, kif mogħti fil-mistoqsija. B’dan il-mod l-Eżami tal-Matrikola fil-Livell 
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Avvanzat ikompli jkun okkażjoni li tistħarreġ il-maturità tal-kandidati f’dak li hu l-ħsieb kif ukoll f’dik li hi 
l-ħila tagħhom li jsarrfu l-ħsieb matur f’kitba marbuta ma’ test li ġie studjat diġà. 
 
Madanakollu, kien hemm numru ta’ studenti oħrajn li wrew biċ-ċar li ma studjawx it-testi bis-serjetà u 
għalhekk kitbu b’mod vag u ambigwu, waqt li sabuha bi tqila biex joħorġu b’kumment ta’ siwi kritiku u 
analitiku. L-eżami jitlob li qabelxejn jinqara t-test, u mbagħad isir qari kritiku tat-test biex il-kandidati 
jitħarrġu fil-ħila tal-interpretazzjoni kritika, analitika ta’ fatt, sitwazzjoni jew persunaġġ, skont x’joffri t-
test u skont il-mistoqsija mogħtija fl-eżami. L-eżami jfittex li minn sena għal oħra jippreżenta t-temi 
essenzjali tat-testi magħżula, u għalhekk  il-kandidati jifhmu li l-istudju tat-testi letterarji jinkludi kemm 
l-istħarriġ li jsibu fil-kritika tat-test, kif ukoll  l-opportunità li joffru huma stess xi għamla ta’ 
interpretazzjoni personali, ir-reazzjoni partikolari tagħhom, dik li huma rnexxielhom isawru u jibnu 
matul il-kors tal-istudju. 
 
Anke f’din il-karta, għadd imdaqqas ta’ kandidati wrew li għadhom jagħmlu żbalji elementari fl-
ortografija, mhux biss fejn jidħlu l-ittri ‘għ’ u ‘h’ iżda wkoll fil-każ ta’ kliem ieħor. Xi kandidati wrew 
nuqqas ta’ ħila fil-binja tas-sentenza. Oħrajn irrepetew jew ħarġu barra mis-suġġett jew kitbu fuq 
kulma xtaqu huma u mhux fid-dawl tal-mistoqsija. Il-Bord jissuġġerixxi li jsir kulma hu possibbli biex 
kandidati li jersqu għall-eżami f’dan il-livell ikunu fehmu sewwa r-regoli tal-ortografija u tas-sintassi.   
 
 
Konklużjoni 
 
Ħaġa li ddejjaq lil kull eżaminatur hija żgur dik li mhux faċli tagħraf taqra kitba li jew tkun irqiqa wisq, 
jew bl-ittri ġo xulxin (meta mhux ukoll immejlin), jew li tant ma tkunx ċara li tbati biex taqraha. Il-
kandidati ta’ dan l-eżami ilhom ħafna jiktbu u għalhekk ma tistenniex li ssib kitba kważi illeġibbli.  
 
Dan l-eżami jitlob ċerta maturità, u għalhekk hu mistenni li l-kandidati jħejju ruħhom mhux biss fil-
materja tas-suġġett, iżda wkoll dwar it-tul xieraq tal-esejs u l-preżentazzjoni tax-xogħol. Jintilfu ħafna 
marki għax it-tweġibiet ikunu qosra ħafna. Dawn it-tip ta’ tweġibiet ikunu ta’ dawk li jew ma jkunux 
tħarrġu fil-kitba ta’ esejs letterarji matul is-sentejn kors, jew għax qabel ma jwieġbu ma joqogħdux 
jaħsbu ftit biex jaraw x’argumenti titlob minnhom il-mistoqsija. Tweġibiet bħal dawn ikunu xotti wisq, 
bla sustanza u allavolja jissemmew diversi xogħlijiet relatati mat-tema, il-ħsieb ċkejken tax-xogħol 
letterarju mhux biżżejjed. F’dan l-eżami jinħtieġu l-argumenti/kummenti li jridu jiġu żviluppati, u x-
xogħlijiet li ssir referenza għalihom iridu jsaħħu dawk l-argumenti/kummenti. Il-kandidati f’dan il-livell 
ma jridux jitgħallmu bl-amment in-noti li jagħtuhom l-għalliema, imma jridu juru interess personali biex 
ladarba jafu minn qabel it-temi li se jsibu fl-eżami, iħejju ruħhom b’argumenti/kummenti relevanti għat-
temi partikolari bl-istudju tax-xogħlijiet letterarji li jaqgħu taħt it-temi rispettivi. 
 
Kien hemm studenti li kitbu Malti tajjeb ħafna u wrew li huma mħarrġin sewwa fil-kitba bil-Malti. Din hi 
ħaġa sabiħa ħafna, timliena bil-kuraġġ, u għandha sservi ta’ eżempju mill-aħjar għall-istudenti kollha. 
Kollox ma’ kollox, l-eżami reġa’ wera li sar xogħol kbir matul il-kors li jwassal għalih, kemm mill-
istudenti u kemm mill-għalliema, li b’għaqal, b’ħila u b’rispett qegħdin jagħtu sehem mill-aqwa biex il-
lingwa nazzjonali u l-letteratura tagħha jissoktaw ikunu studjati f’livelli għoljin, u mħaddmin ukoll bħala 
għodod li jesprimu ħsieb matur u pożittiv. Dan l-eżami reġa’ kien okkażjoni Ii turi liema sforz kbir sar 
mill-għalliema u mill-istudenti flimkien biex il-Malti jissokta jkun studjat u apprezzat bħala għodda mill-
aħjar għall-ħsieb, għat-taħdit u għall-kitba.   
 
Iċ-Chairperson 
Il-Bord tal-Eżaminaturi 2013 


