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L-EŻAMI GĦAĊ-ĊERTIFIKAT TAL-MATRIKOLA 
LIVELL AVVANZAT 

IL-MALTI, Mejju 2009 
 

1.0  L-ISTATISTIKA 
 
It-tabella ta’ hawn taħt turi t-tqassim ta’ l-istudenti skond il-grad li ngħataw. 
  

Tabella Numru 1 
 

Grade A B C D E F Abs Total 
Number 24 87 176 47 53 22 21 430 
% of Total 5.6 20.2 40.9 10.9 12.3 5.1 4.9 100 

 
 
L-EWWEL KARTA 
 
Il-komponiment 
Ingħażlu t-temi kollha, għalkemm ‘L-effett tal-internet fil-ħajja taż-żgħażagħ’  u ‘Tifkiriet ta’ tfuliti’ 
kienu t-tnejn li ngħażlu l-aktar. B’mod ġenerali kien hemm ideat tajbin ħafna li jpattu għal ideat 
oħrajn, fjakki, li nkitbu. Fil-komponiment (a) ftit kien hemm ideat oriġinali, u l-biċċa l-kbira tal-
kandidati fissru ideat li ftit jew wisq jixxiebhu. Dwar il-komponiment (d) ftit kienu l-kandidati li 
żammu mas-suġġett. Kien hemm għadd mhux ħażin li aktar ittrattaw dwar xi jsib San Pawl kieku 
kellu jerġa’ jiġi Malta milli hu x’kien jgħidilna.  
 
Kien hemm min saħansitra ħela komponiment biex ittratta l-kwistjoni tal-immigranti irregolaeri. 
Dwar komponiment (e) kien hemm uħud li rreferew għall-elementi ewlenin li jsawru l-Malti. Dwar 
il-komponiment (b) ħafna studenti ħassew ruħhom komdi jitkellmu dwar suġġett li huwa parti minn 
ħajjithom. Wieħed jinnota kemm il-lingwaġġ tal-kompjuter sar parti mill-vokabularju tagħhom, bla 
ma jsir sforz biex dan jingħata bixra aktar Maltija. L-aħjar ideat dehru fil-komponiment (ċ), li fih 
ħarġu diversi sentimenti sbieħ. Kienet ħaġa kurjuża li bosta kandidati stħajlu li ġa xjaħu jew 
iżżewġu. Għalhekk sikwit issemmiet ukoll il-gwerra. 
 
It-taqsira jew l-ittra 
Kien hemm aktar kandidati li għażlu l-ittra milli t-taqsira. Diversi marru tajjeb fit-taqsira u għarfu l-
iskop ta’ dan it-taħriġ. Ħafna marru tajjeb fil-kitba tal-ittra. Uħud ħallew barra l-indirizz tagħhom u 
kitbu l-indirizz tal-editur tal-gazzetta. Uħud għalqu l-ittra bi frażijiet tipiċi, bħalma huma 
‘nirringrazzjak tal-ħin tiegħek u talli smjat il-fehma tiegħi’, jew ‘grazzi taċ-ċans li tajtni li nesprimi l-
fehma tiegħi’. 
 
Il-lingwistika Maltija 
IL-komponimenti tal-lingwistika ngħażlu b’mod ftit jew wisq ugwali. B’mod ġenerali l-kandidati 
dehru li kienu mħejjija tajjeb f’kull mistoqsija. Għalkemm diversi marru tajjeb fil-mistoqsija (a), xi 
wħud tawlu wisq meta kitbu fuq l-iżvilupp tal-Ilsien Malti matul iż-żmien, jew inkella damu biex 
daħlu għas-suġġett minħabba li ġibdu fit-tul dwar l-element semitiku. Fil-komponiment dwar il-
bilingwiżmu ħafna kandidati kitbu dwar aspetti li huma mbegħdin minn dak li huma kienu mitlubin 
jiktbu dwaru. Xi kandidati ddiskutew it-tipi differenti tal-bilingwiżmu, waqt li ftit li xejn stħarrġu l-
importanza tiegħu. Oħrajn kitbu wisq fuq l-aspett storiku jew waqgħu f’ripetizzjonijiet bla bżonn. 
Fil-komponiment dwar is-sintassi, il-biċċa l-kbira tal-kandidati marrru mhux ħażin. 
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Kumment ġenerali 
Kien hemm għadd imdaqqas ta’ kandidati li kienu kapaċi jfissru ruħhom b’Malti mirqum u 
b’ortografija tajba. Dan hu kollu riżultat tal-kollaborazzjoni bejn l-għalliema u l-istudenti, u ta’ 
studju u qari regolari. Saħansitra kien hemm diversi li kitbu mingħajr xejn żbalji. Huma wrew li jafu 
li jekk il-Malti jkun studjat tajjeb, bl-għarfien tal-qofol tiegħu, ma għandu joffri ebda diffikulta` biex 
jinkiteb tajjeb. Min-naħa l-oħra, ftit kienu dawk li kitbu b’Malti idjomatiku. Kompla jiżdied l-għadd 
tal-kandidati li anki f’dan il-livell għamlu ħafna żbalji ortografiċi. 
 
Ta’ min jinnota dawn in-nuqqasijiet fil-kitba: (1) żbalji fis-sintassi bħal ‘il-Malti hija lingwa’ minflok 
‘il-Malti huwa lingwa’; (2) interferenzi lingwistiċi bħal ‘jattratta’, ‘xelta’, ‘favoreboli’, ‘esprimut’, 
‘introduċut’, ‘tikkomperjah’, ‘traditta’; (3) ortografija żbaljata ta’ ħafna partiċelli, bħal ‘mill-lingwa’, 
‘f’skola’,  ‘minn naħa l-oħra’, ‘għall-kliemhom’; (4) ortografija żbaljata tal-pronomi mehmużin bħal 
‘għandhu’, ‘minnha’ minflok ‘minna’, ‘għalija’ flok ‘għaliha’, ‘darhu’ flok ‘daru’, ‘widnejha’ flok 
‘widnejja’; (5) użu ta’ terminoloġija żbaljata, bħal ‘semantika’ minflok ‘semitika’, ‘romantiku’ minflok 
‘rumanz’; (6) ortografija żbaljata ta’ kliem li fih jew ma fihx ‘għ’ jew ‘h’ bħal ‘jagħlmu’, jitagħlmu’, 
‘żgħażugħa’, ‘ma setgħax’, ‘niltaqgħa’, ‘jilgħabu’, ‘xogħolijiet’, ‘waqet’;. (7) ortografija żbaljata ta’ 
kliem divers ieħor bħal ‘tlitt snin’, ‘iġifieri’, ‘kemm il-darba’, ‘d-daħħal’, ‘gburin’; (8) użu ħażin ta’ 
kliem fil-ġens jew fl-għadd bħal ‘reliġjon’ (fil-maskil),  ‘kliem’ (użata fil-plural minflok bħala singular 
kollettiv), ‘persuna’ (użata fil-maskil); (8) użu ta’ kliem vulgari.  Hemm ħafna eżempji oħrajn. 
 
 Minn dawn il-kummenti u ħafna oħrajn li jistgħu jsiru, joħroġ ċar li għalkemm hemm għadd sabiħ 
ħafna ta’ studenti li qegħdin joqogħdu attenti kif jiktbu l-lingwa tagħhom, għad hemm oħrajn li 
għadhom qegħdin jagħmlu ħafna żbalji elementari, l-aktar fl-ortografija. Hemm għadd dejjem 
akbar ta’ studenti li qegħdin jaqgħu f’interferenzi lingwistiċi mit-Taljan u mill-Ingliż.  Diversi oħrajn 
qegħdin idaħħlu vokabularju li jintuża fost iż-żgħażagħ jew fil-kompjuter. Madankollu huwa tassew 
inkuraġġjanti l-fatt li hemm għadd kbir ta’ studenti li qegħdin ifissru ruħhom bil-ħila meħtieġa, 
b’għaqal fil-ħsieb u fl-idjoma, b’rispett lejn il-ħsieb u l-lingwa, u b’ortografija tajba. Dan huwa żgur 
ir-riżultat tal-ħidma kbira li qegħdin iwettqu l-għalliema tal-Malti, kif ukoll tal-interess dejjem akbar 
li qiegħed ikun hawn fl-għarfien u fl-istudju tal-lingwa nazzjonali. 
 
 
IT-TIENI KARTA 
 
Il-komponiment dwar il-poeżija 
Fl-għażla tal-mistoqsijiet tat-Taqsima A u tat-Taqsima B ma kienx hemm differenzi kbar għaliex 
iż-żewġ mistoqsijiet ta’ kull taqsima ngħażlu mill-kandidati. F’taqsima A kien hemm ħafna esejs 
tajbin mimlijin argumenti relevanti għat-tema tal-mistoqsija, magħżulin u msaħħin b’diversi 
eżempji. F’taqsima B, il-biċċa l-kbira tal-esejs dehru dgħajfin, l-aktar fl-esej numru 1 fejn il-
kandidati kellhom jikkummentaw dwar il-fidi reliġjuża tal-poeti tat-tieni nofs tas-seklu għoxrin 
bħala esperjenza personali aktar milli bħala esperjenza kollettiva. F’mistoqsija numru 2, dwar kif 
il-poeti moderni jħarsu lejn il-poplu Malti, il-kandidati ma daħlux fis-suġġett daqskemm wieħed 
jistenna f’eżami ta’ dan il-livell. 
 
L-akbar difett ma kienx fl-ortografija, li jista’ jingħad li kienet tajba, jekk jitħallew barra dawk li 
matul is-sentejn tal-kors baqgħu xorta waħda ma tgħallmux ir-regoli tal-kitba Maltija. Ta’min jiġbed 
l-attenzjoni dwar ċerti żbalji sintattiċi, bħall-użu ħażin tal-prepożizzjoni ‘fejn’, speċjalment wara l-
kelma ‘żmien’ (jew kull kelma li tindika żmien, bħar-rebbiegħa, eċċ.). 
 
L-agħar nuqqasijiet kienu fil-kitba tal-komponiment letterarju u fl-espressjoni nieqsa minn kull 
ħsieb ta’ xi wħud. Hawn jidher sewwa n-nuqqas tal-qari bir-reqqa, li huwa dejjem il-bażi tal-
istudju. Xi kandidati wrew ċar li ma kinux studjaw u aktarx ma għamlux użu tajjeb mis-sentejn tal-
kors, maħsubin biex jgħinuhom jikbru fil-maturita` tal-ħsieb u tal-espressjoni miktuba bil-lingwa 
tagħhom. Il-komponimenti tagħhom sikwit kienu qosra wisq, u xi wħud mill-kandidati kellhom livell 
baxx li lanqas jilħaq il-livell taċ-ĊES. Kien hemm kandidati li saħansitra qabdu jivvintaw biex ikunu 
kitbu xi ħaġa. Ħafna studenti dehru li studjaw biss in-noti li ngħataw, waqt li fuq dawn in-noti huma 
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setgħu żvolġew kitba tajba li turi l-livell ta’ maturita` li huma mistennija li kisbu f’eżami ta’ dan il-
livell. 
 
Ta’ min jinnota li għalkemm il-poeżiji li jissemmew ikunu relevanti għat-tema tal-mistoqsija,  ħafna 
kandidati ma jużawhomx biex isaħħu l-argument jew il-kumment li jridu jagħmlu.  Għaldaqstant il-
komponimenti tagħhom kienu qosra u xotti wisq ladarba huma ma spjegawx jew ma żviluppawx 
kif xieraq l-argument mistenni minnhom. Fil-kitba tagħhom ma kienx hemm il-livell li għandu 
jintlaħaq fil-ħsieb u fil-kelma f’dan l-eżami.  
 
Xi nuqqasijiet oħrajn kienu dawn: taħwid ta’ poeti u poeżiji; ineżattezzi marbutin ma’ poeti u 
poeżiji; kwotazzjonijiet bl-addoċċ u nieqsa mill-eżattezza; tagħrif ivvintat. Fi tweġibiet għat-
taqsima A kien hemm kandidati li daħħlu poeti u poeżiji tat-tieni nofs tas-seklu għoxrin, u l-
kuntrarju. Diversi kandidati li għażlu li jwieġbu l-mistoqsija dwar in-Natura semmew biss poeżija 
waħda jew tnejn ta’ Anton Buttigieg, waqt li ma wessgħux l-argument. Inħass sewwa n-nuqqas ta’ 
tagħrif dwar il-poeti. Dan in-nuqqas jingħeleb bis-saħħa tal-qari ta’ kitba kritika u ta’ kull xorta li 
tista’ tgħin fl-approfondiment tas-suġġett.  
 
Il-kritika letterarja (poeżija) 
F’din it-taqsima ngħażlu ż-żewġ mistoqsijiet, imma kienu aktar dawk li ppreferew jiktbu stħarriġ 
kritiku dwar il-poeżija ta’ Patri Ġuże’ Delia, ta’ xeħta tradizzjonali. Kien hemm ħafna esejs tajbin li 
wrew li dawn il-kandidati kienu tħarrġu tajjeb u kitbu dwar l-aspetti kollha tal-kritika tal-poeżija. 
Dan juri kemm il-ħidma kbira tal-għalliema u l-istudju kontinwu tal-istudenti jafu jagħtu riżultati 
mill-aħjar. 
 
Dawk li ġabu  marka baxxa f’din it-taqsima wrew li jew ma tħarrġux biżżejjed f’dan il-qasam tal-
istudju,  li hu maħsub li jiżviluppa  l-ħila kritika u analitika tal-kandidati, jew baqgħu ma tgħallmux 
kif jagħmlu apprezzament ta’ poeżija. It-tliet nuqqasijiet l-iżjed komuni f’din it-taqsima kienu: xi 
kandidati fissru l-poeżija vers vers jew strofa strofa biex juru li fehmuha, iżda baqgħu ma għamlux 
l-istħarriġ kritiku, valutattiv, kif kien mistenni minnhom; xi kandidati nsew jiktbu dwar l-aspetti 
stilistiċi u metriċi tal-poeżija; xi kandidati ma waslux biex ordnaw l-ideat tagħhom, u kitbu b’mod 
konfuż, bħal meta fl-istess paragafu kitbu dwar aspett stilistiku jew metriku u kitbu dwar aspett 
differenti ieħor ukoll. 
     
Kumment ġenerali 
Waqt li għandu jingħata kull għarfien lill-kandidati li wrew li għandhom is-suġġett għal qalbhom u li 
għalhekk studjaw ħafna  u laħqu l-livell meħtieġ f’dan l-eżami, frott tal-ħidma tagħhom flimkien 
mal-għalliema, wieħed jista’ jissuġġerixxi wkoll li l-kandidati jieħdu l-kors b’serjeta` sħiħa, 
b’impenn, u b’qari rilevanti. Dan il-qasam ta’ studju jitlob taħriġ kritiku ta’ temi u stili ta’ kitba. L-
iżvilupp tal-ħila kritika, analitika tal-kandidati f’dan l-eżami hu maħsub li jgħin lill-kandidati biex 
jilħqu livell dejjem ogħla fil-ħila tagħhom li jaħsbu, b’metodu, b’qies, u li jfissru ħsiebhom tajjeb.   
    
      
IT-TIELET KARTA 
 
Il-komponiment dwar id-drama u n-narrattiva   
Kien hemm numru mdaqqas ta’ studenti li wrew li qraw it-testi magħżulin għall-eżami bir-reqqa 
kollha, u dehru li interessaw ruħhom ħafna fis-suġġett.  Huma wieġbu l-mistoqsija b’rabta sħiħa 
mat-test, b’mod li wrew li studjaw tajjeb ħafna dak kollu li kien mistenni minnhom f’eżami ta’ dan 
il-livell.  Diversi studenti wrew ukoll li kellhom għarfien tal-isfond soċjali u kulturali li jispjega l-
karattru tat-testi magħżulin għall-eżami. Kandidati oħrajn wieġbu b’mod ġeneriku, b’rabta iċken 
mat-test. 
 
Il-kritika letterarja (proża)     
F’din il-mistoqsija l-kandidati huma mistennijin li juru għarfien ġenerali tal-prinċipji li għandhom 
jitħarsu f’kitba tajba, waqt li juru wkoll li huma midħla ma’ dawk l-aspetti li jinsabu fil-kitba jekk din 
tkun mistħarrġa fiha nnifisha, bħala xogħol awtonomu li għandu kontenut partikolari u xejriet ta’ 
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stil fit-tħaddim tal-kelma. Għalkemm kien hemm studenti li kkummentaw biss fuq il-kontenut tas-
silta magħżula, kien hemm ukoll bosta kandidati oħrajn li wrew li kienu ħejjew ruħhom tajjeb għal 
dan it-tip ta’ mistoqsija. Huma analizzaw tajjeb it-test u  fittxu fih dawk il-kwalitajiet letterarji li 
jirrenduh dak li hu.  
 
Kumment ġenerali 
F’xi każijiet kien hemm aktar kitba f’għamla ta’ rakkont tal-ideat, speċi ta’ taqsira  tal-kontenut, 
milli stħarriġ kritiku tat-test. L-iżbalji fl-ortografija u fil-morfoloġija għadhom jinstabu wkoll, u jixraq 
li jsir sforz biex dawn ma jibqgħux.  Xi drabi tinħass ukoll l-influwenza ta’ lingwi oħrajn fuq il-Malti,  
l-aktar l-influwenza tal-lingwa Ingliża.      
 
Iċ-Chairman 
Bord ta’ l-Eżaminaturi 
 
Awwissu 2009 


