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IL-MALTI FIL-LIVELL AVVANZAT  

IS-SESSJONI TA’ MEJJU 2015 
IR-RAPPORT TAL-EŻAMINATURI 

 

 
 
L-għadd ta’ kandidati li rreġistraw għall-eżami tal-Malti fil-livell Avvanzat fl-2015 kien ta’ 518, prattikament 

bħal tas-sena ta’ qabel, u 73 aktar mill-2013. Kważi 60% tal-kandidati ġabu bejn grad A u grad C waqt li 

kważi 30% ġabu grad D jew grad E. Kwazi 4% tal-kandidati ma marrux għall-eżami u 7% weħlu. In-numri 

u l-perċentwali tal-gradi kienu dawn: 

Is-sessjoni ta’ Mejju 2015 

 Grad A B C D E F Abs Total 

Numru ta Kandidati 17 112 177 89 66 37 20 518 

% tat-Total 3.28 21.62 34.17 17.18 12.74 7.14 3.86 100 

 

Dawn ir-riżultati jistgħu jitqabblu ma’ tas-sena ta’ qabel: 

Is-sessjoni ta’ Mejju 2014 

Grad A B C D E F Assenti Total 
Numru ta Kandidati 22 93 191 80 68 40 23 517 
% tat-Total 4.26 17.99 36.94 15.47 13.15 7.74 4.45 100 

 

L-ORAL (10%) 

Is-sillabu jistabbilixxi li “jingħataw tliet temi ta’ ġrajjiet kurrenti għad-diskussjoni.” Il-kandidati jagħżlu 

karta b’suġġett wieħed minn tlieta li l-eżaminatur jew l-eżaminatriċi jqiegħdu quddiemhom wiċċhom ’l 

isfel u mbagħad iridu jitkellmu fuqu għal madwar għaxar minuti biex juru l-ħila tagħhom fit-taħdit bil-Malti. 

Il-kandidati ma jistgħux jagħżlu titlu ieħor. 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 jingħataw 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 jistaqsuhom għadd ta’ mistoqsijiet jew 

joffru tagħrif importanti biex iħeġġuhom ikomplu jiddiskutu s-suġġett.  

Fis-sessjoni ta’ Mejju 2015 il-maġġoranza tal-istudenti sabu ħafna xi jgħidu dwar it-tema li nzertatilhom, u 

bdew jiddiskutuha minn angoli differenti. Madankollu, numru minnhom ippreżentaw l-idea ewlenija 

tagħhom fl-ewwel żewġ minuti tad-diskussjoni u baqgħu jtanbru fuqha fil-bqija tal-ħin li kellhom. L-

eżaminaturi nnutaw li bosta kandidati kellhom għarfien tajjeb tas-suġġett u kienu kapaċi jirribattu 

b’argumenti validi l-punti li bdew iqajmu l-eżaminaturi iżda batew fl-użu tal-Malti idjomatiku u mirqum.  

Fost l-iktar li sabu diffikultà kienu dawk il-kandidati li kellhom is-suġġett dwar iż-żgħażagħ li jirreċtaw fit-

teatru u fuq it-televiżjoni. F’din il-materja xi kandidati sabuha diffiċli biex jitkellmu għax milli jidher jew is-

suġġett ma kienx jinteressahom jew kienu neqsin mill-għarfien dwaru.  

Il-kandidati kollha jridu jkunu kapaċi jiddiskutu temi li jkunu ngħataw ċerta attenzjoni fil-mezzi tax-xandir, 

anki jekk ma jkunux direttament marbutin ma’ ħajjithom. 
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Għadd relattivament żgħir ta’ kandidati inkonxjament bdew jużaw kliem u espressjonijiet bl-Ingliż bħal 

“on the other hand,” “so,” “as in,” “just,” u “points,” u żbaljaw fejn jidħol diskors elementari bil-Malti, bħal 

fil-każ ta’ “spiżi” minflok “spejjeż,” u “kummerċiżmu” minflok “kummerċjaliżmu.” 

Kien hemm numru żgħir ta’ kandidati li ma kinux ippreparati wisq. Uħud donnhom daħlu għall-oral 

irrassenjati u qalu mill-ewwel li ma jafux x’se jgħidu. Kien hemm anki min staqsa x’għandu jagħmel. Kien 

hemm min bilkemm tkellem, u min beda jwieġeb fil-qosor ħafna, ġieli b'“iva” jew “le,” meta l-eżaminaturi 

bdew jistaqsu xi mistoqsijiet biex iqanqlu diskussjoni. Kien hemm ukoll min ħareġ ’il barra mit-tema 

minkejja l-indikazzjonijiet tal-eżaminaturi. 

Tema li jidher li ntlaqgħet kienet dwar il-problema tat-traffiku f’pajjiż żgħir: Ħafna mill-istudenti semmew 

il-kawżi, il-konsegwenzi, u xi soluzzjonijiet mingħajr ma kellhom bżonn l-għajnuna tal-eżaminaturi. Kien 

hemm numru żgħir, madankollu, li kellhom bżonn min jimbuttahom iktar, u numru ftit ikbar minn dan li 

kellhom bżonn ftit għajnuna biex jaraw is-suġġett minn perspettivi differenti biex ma jibqgħux jitkellmu 

mill-istess angolu u għalhekk jirrepetu l-istess punti. 

Il-kandidati tkellmu mingħajr wisq diffikultà dwar il-mobile bħala mezz ta’ komunikazzjoni.  

Dawk li nzertaw it-titlu dwar ix-xiri minn fuq l-Internet kienu kapaċi joħolqu argument bilanċjat; dawk li 

kellhom jiddiskutu l-limiti għal-libertà tal-espressjoni u t-terroriżmu bħala għodda li tista’ twassal għal 

soluzzjoni ntrabtu ħafna mal-ġrajjiet li seħħu fix-xhur ta’ qabel ma sar l-eżami, l-aktar l-attakki terroristiċi 

f’Pariġi f’Jannar tal-2015. Fid-diskussjoni dwar dawn it-temi attwali, il-kandidati ftit li xejn stħarrġu 

perspettivi differenti u llimitaw ruħhom għall-fehmiet dominanti. 

Ħafna mill-kandidati li nzertaw it-tema tal-vot għaż-żgħażagħ ta’ sittax-il sena fl-elezzjonijiet, tal-

istipendju tal-istudenti bħala mezz li jgħin jew ifixkel u tal-Festival tal-Kanzunetta tal-Eurovision kienu 

kapaċi jiddiskutuha imma l-argumenti tagħhom kienu pjuttost superfiċjali u ma tantx imxew lil hinn minn 

dak li tisma’ fit-triq. 

Kollox ma’ kollox, il-livell tal-Malti tal-kandidati f’dan l-eżami orali kien wieħed imħallat. Kien hemm dawk 

li ħassewhom kunfidenti li setgħu jitkellmu b’Malti mexxej għalkemm mhux idjomatiku ħafna, waqt li xi ftit 

sabu diffikultà biex ifissru ruħhom bil-Malti b’mod korrett. Hawn deher li l-Malti mhux il-lingwa li s-soltu 

jitkellmu biha. Għalhekk kien hemm min beda jħallat il-ġens maskil mal-femminil meta jiġi biex iżid l-

aġġettiv. Xi drabi l-użu tat-tempijiet tal-verb ma kienx korrett u kien hemm interferenzi lingwistiċi bl-użu 

ta’ espressjonijiet bl-Ingliż fejn għandna l-ekwivalenti bil-Malti. Xi kandidati, għalkemm kienu jafu jitkellmu 

bil-Malti u jafu fuq is-suġġett, m’għarfux jiftħu biżżejjed fuqu. 

L-EŻAMI TAL-KITBA (90%) 

L-Ewwel Karta 

1. Il-Komponiment 

 

L-iktar tliet komponimenti li ntgħażlu mill-kandidati minn fost il-ħamsa li ngħataw kienu l-ewwel tlieta. 

Ir-raba’ komponiment għażluh madwar għoxrin minn kważi 500 kandidat u kandidata, waqt li l-ħames 

komponiment għażluh għaxra. Fl-ewwel tliet komponimenti, il-kandidati ħassewhom komdi jiktbu fuq 

suġġetti li huma attwali.  

F’komponiment (ċ) dehru l-aħjar ideat, u ħafna mill-kandidati ppreżentaw ideat bilanċjati u ta’ livell 

tajjeb. Min-naħa l-oħra, fil-komponiment (d), bosta kandidati fehmu li kellhom jiktbu narrattiva li ħafna 

drabi kienet storja ta’ mħabba li tixbah lil tat-telenovelas u li fiha ġrajja tirrepeti ruħha. Ftit kienu dawk 

il-kandidati li fehmu li t-titlu kien ta’ natura argumentattiva u li kellhom jaraw jekk il-ġrajjiet li seħħu 

matul l-istorja tal-bniedem jirrepetux ruħhom jew le.  

Ħafna kandidati tilfu l-marki għax il-komponimenti tagħhom kienu qosra ħafna jew kien fihom inqas 

min-numru ta’ kliem mitlub. Għadd mhux żgħir ta’ kandidati tilfu l-marki kollha assenjati għall-
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ortografija. Ftit kienu l-kandidati li kellhom ortografija perfetta. Għalkemm l-istil ta’ ħafna mill-kandidati 

kien wieħed mexxej, ma kienx ta’ livell idjomatiku għoli. 

2.  It-Taqsira 

 

F’dan l-eżerċizzju, ħafna mill-kandidati marru tajjeb u wrew li għandhom idea tajba ta’ x’inhi taqsira. 

Kien hemm xi nuqqasijiet ’l hawn u ’l hinn: ikkupjar kelma b’kelma mit-test oriġinali; parafrażi flok 

taqsira; tul wisq aktar mill-mitt kelma mitluba; taqsira maqsuma f’paragrafi; taqsira li tant inkitbet fi 

kliem differenti li tbiegħdet mis-sens oriġinali. Kien hemm żbalji fl-ortografija ta’ kelmiet li setgħu ġew 

ikkupjati tajjeb mit-test oriġinali. Billi s-silta kienet dwar l-edukazzjoni, il-kandidati kellhom jinqdew 

b’vokabolarju marbut mat-tagħlim u għalhekk ħarġu ħafna żbalji tal-ortografija ta’ kelmiet elementari 

marbutin miegħu bħal: tgħallim (tagħlim), tgħalim (tagħlim), jagħlmuk (jgħallmuk), titagħllem 

(titgħallem); nitagħlmu (nitgħallmu); u nitgħalmuwha (nitgħallmuha). L-eżaminaturi ltaqgħu kemm-il 

darba ma’ dan l-iżball elementari: l-edukazzjoni huwa proċess flok l-edukazzjoni hija proċess.  

3. Il-Lingwistika 

 

Fit-taqsima tal-Lingwistika, il-kandidati nqasmu tista’ tgħid indaqs bejn dawk li għażlu l-ewwel tema u 

dawk li għażlu t-tieni. It-titli jidher li kienu ċari għall-kandidati għax ftit li xejn kien hemm komponimenti 

li ħarġu barra mis-suġġett. B’mod ġenerali fit-tweġibiet ħareġ dak li kien mistenni mill-kandidati.  

Madankollu, kien hemm nuqqasijiet li jitfaċċaw sena wara sena. F’komponiment (a), ħafna kandidati 

tilfu l-marku għaliex minflok kitbu fuq għaliex l-Ingliż u l-Malti huma importanti fil-ħajja ta’ kuljum, 

għafsu fuq aspetti oħrajn bħall-forom differenti ta’ bilingwiżmu, tagħrif dwar l-iżvilupp storiku tiegħu 

f’Malta u d-diffikultajiet li joħloq. Kien hemm min sempliċiment ikkonċentra fuq l-importanza tal-ilsien 

Ingliż u injora għalkollox l-ilsien Malti, u kien hemm min maqdar l-ilsien Ingliż u kiteb li hu xkiel għall-

ilsien Malti. 

Fil-każ ta’ komponiment (b), kien hemm għadd ta’ komponimenti tajbin. Madankollu kien hemm 

kandidati li taw tagħrif storiku dwar Malta (xi drabi żbaljat) li kien irrelevanti għall-mistoqsija. Kien 

hemm ukoll kummenti lingwistiċi mingħajr eżempji, u referenzi separati għat-tliet elementi lingwistiċi 

prinċipali mingħajr ħjiel tar-rabta li hemm bejniethom.  

Ħafna mill-kandidati jistudjaw komponimenti sħaħ bl-amment u jirriproduċuhom fil-karta tal-eżami 

mingħajr ma jagħtu kas biżżejjed ta’ xi ntalbu jiktbu fl-eżami. Barra minn hekk, l-eżaminaturi nnutaw 

żbalji fil-kitba ta’ termini storiċi jew lingwistiċi li jidhru minn sena għal oħra, bħal: semantiku (flok 

semitiku), romantiku (flok rumanz), sintesi (flok sintassi), kolonja Ingliża (flok ħakma Ingliża), kolonji 

(flok ħakmiet), u konjugazzjoni (flok konġunzjoni). 

 

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

 

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. Jidher li għadd mhux żgħir ta’ kandidati m’għandhomx 

għarfien xieraq tal-użu tal-punteġġjatura. 

Fost in-nuqqasijiet li nnutaw l-eżaminaturi kien hemm dawn: 

a) Kelmiet imfarrkin frott l-effett tal-lingwa minn fejn tnisslu bħal: diżbilanċ (żbilanċ); dajnamika 

(dinamika); avventi (ġrajjiet); stilisti talentużi (stilisti ta’ talent); jirrifinizza (jirfina); diżimjattisti 

(diżinjaturi); huma forfiti (huma pprojbiti); eċċitazzjoni (eċċitament); il-kritikazzjoni (il-kritika); 

kunsent (kunsens); kontroversjoni (kontroversja); jagħmlu serċ (ifittxu); iddeċiduti (deċiżi); 

ekstraordinarju (straordinarju); iddiskutati (diskussi); traskurazzjoni (traskuraġni); niffolowjaw 

(insegwu); preditibbli (prevedibbli); materjalità (materjaliżmu); tipprogressa (tagħmel 

progress); jirrikwesta (jirrikjedi, jitlob); kruiltà (krudeltà); mużik klassikali (mużika klassika); 

komodezza (kumdità); disrispettata (mhux rispettata); jattrattaw (jattiraw); maġġorità 



RAPPORT TAL-EŻAMINATURI MEJJU 2015  

5 

 

(maġġoranza); ekwippati (armati); traslazzjoni (traduzzjoni); il-ħajja tiġi estendita (il-ħajja tiġi 

estiża); jesebew (jesebixxu); preukuzzjonijiet (preokkupazzjonijiet); ħlewwizza (ħlewwa), 

tagħmel pressa (tagħmel pressjoni); u ingratezza (ingratitudni). 

 

b) Żbalji fis-sintassi jew fil-grammatika bħal: is-sema tkun kaħlanija (is-sema jkun kaħlani); 

persuna jaħsibha darbtejn (persuna taħsibha darbtejn); l-ajruplan hija magna (l-ajruplan huwa 

magna); il-ħajja kollu (il-ħajja kollha); ilbies qosrin (ilbies qasir); l-ewtanasja hu suġġett (l-

ewtanasja hi suġġett); jitilawlhom xagħarhom (jitlgħalhom xagħarhom); ir-reliġjon nisrani (ir-

reliġjon Nisranija); L-Ingliż hija lingwa (L-Ingliż huwa lingwa); kliem ġodda (kelmiet ġodda jew 

kliem ġdid), dan il-persuna (din il-persuna); f’dan l-azzjoni (f’din l-azzjoni); u s-sezzjoni jibqa’ 

(is-sezzjoni tibqa’). 

 

c) Ortografija żbaljata ta’ ħafna partiċelli bħal: lill-lingwa (lil-lingwa), minn naħa l-oħra (min-naħa 

l-oħra), u ’l-Malta (’l Malta). 

 

d) Ortografija żbaljata tal-pronomi mehmużin bħal: għandhu (għandu), minnha (minna), jew viċe 

versa, ghandha (għandna), u kollhu (kollu).  

 

e) Ortografija żbaljata ta’ diversi kelmiet li fihom jew ma fihomx ’għ’ bħal: jistgħa (jista’), seta’ 

(setgħa) jew viċe-versa, żagħżagħ (żgħażagħ), għar (agħar), nużgħu (nużaw), bil-mogħod 

(bil-mod), ma tistgħax (ma tistax), jgħażlu (jagħżlu), jgħoġbu (jogħġbu), sebgħa għajnejn 

(seba’ għajnejn), qgħedin (qegħdin), telgħa (flok il-verb tela’), matgħul (matul), ma jistawx (ma 

jistgħux), tinqalaw (tinqalgħu), semgħa (sema’), noqod (noqgħod), xgħira (xejra), qiegħdin 

(qegħdin); iġiegħeluna (iġegħluna), jagħqbel (jaqbel); mistaġba (mistagħġba), jaddulna 

(jgħaddulna); jgħed (jedd); jgħejni (jgħinni); jelbgħu (jegħlbu), qad (qagħad), alkemm 

(għalkemm), għuriet (uriet), u snajja (snajja’). 

 

f) Ortografija żbaljata ta’ diversi kelmiet oħra bħal: tlitt ħakmiet (tliet ħakmiet), iġifieri (jiġifieri), 

ħabba (minħabba), kienu mportanti (kienu importanti), ’il-quddiem (’il quddiem), żmienijiet 

(żminijiet), l-istijl (l-istil), u qas (lanqas). 

 

g) Ortografija żbaljata ta’ kliem bl-istess għerq tal-verb bata bħal: dbgħatija (tbatija), tbagħti 

(tbati), bagħtew (batew), tbagħtija (tbatija), ibgħati (ibati), u ibatti (ibati). 

 

h) Nuqqas ta’ għarfien tad-Deċiżjonijiet tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti li saru uffiċjali fil-25 

ta’ Lulju 2008, bħal fil-każ ta’: per eżempju (pereżempju), m’humiex (mhumiex), la darba 

(ladarba), kull ma (kulma), skond (skont), x’ħin (xħin), fil-waqt (filwaqt), ġa la darba 

(ġaladarba), ta’ l-istorja (tal-istorja), sa frattant (safrattant), j’Alla (jalla), bħal ma (bħalma), 

bħal li kieku (bħallikieku), u għal daqs tant (għaldaqstant). 

 

i) Xi interferenzi lingwistiċi bħal: li jirriżulta fil-mewt (li jwassal għall-mewt), u grazzi għall-avvanz 

teknoloġiku (minħabba jew bis-saħħa tal-avvanz teknoloġiku). 

 

j) Nuqqas tal-aċċent fit-tarf ta’ kliem bħal: soċjeta (soċjetà), liberta (libertà), pero (però), u realta 

(realtà). 

 

It-Tieni Karta 

Taqsima A – Il-Poeżija tas-Seklu XX 

 

F’din it-taqsima ngħataw żewġ mistoqsijiet biex tintgħażel waħda biss. L-ewwel titlu, marbut mat-tema 

tal-Ġens Malti, kien jitlob ċertu ħsieb min-naħa tal-kandidati li riedu jsawru l-argumenti ewlenin tagħhom 
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dwar kif il-poeti pinġew lil Malta bħala ġens wieħed ta’ wlied omm nazzjonali waħda u jidentifikaw il-

poeżiji li jwasslu din ir-rappreżentazzjoni, jew jikkritikawha.  

 

L-isfida ewlenija kienet, bħal dejjem, li l-kandidati jwieġbu l-mistoqsija u mhux sempliċiment jagħtu 

rendikont, inevitabbilment superfiċjali u fqir, tal-kontenut tematiku tal-poeżiji individwali. F’dan is-sens, il-

kandidati kellhom jagħmlu argumenti ġenerali dwar il-poeżija Romantika u l-poeżija Moderna Maltija 

marbutin mat-titlu magħżul. Imbagħad kellhom jirfdu l-argumenti tagħhom b’eżempji mill-poeżiji li 

studjaw. L-interess ewlieni tal-analiżi kritika tal-poeżija f’dan il-livell huwa fil-mod kif il-poeżija tinqeda 

b’għodod letterarji biex issawwar kontenut tematiku u fl-effetti li dawn l-istrateġiji stilistiċi jħallu fuq it-

tematika.   

Il-kandidati jridu juru li jafu sew il-poeżiji li jirreferu għalihom u mhux sempliċiment jirriproduċu noti 

prefabrikati. Dan jagħmluh billi jirreferu għal kelmiet, frażijiet, versi u elementi oħrajn fil-poeżiji individwali. 

Waħda mill-għodod f’idejn il-kandidati hija l-kwotazzjoni diretta u preċiża mill-poeżiji, imma dan mhuwiex 

l-uniku mezz li għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom biex juru li kapaċi jwieġbu l-mistoqsija li għażlu u 

li għandhom għarfien tajjeb tal-poeżiji. L-importanti li l-kandidati jwieġbu l-mistoqsija sew u li juru 

għarfien tajjeb tal-poeżiji. 

Il-Bord tal-Eżaminaturi jemmen li biex jitwieġbu sew il-mistoqsijiet f’din it-taqsima, il-kandidati jridu 

jirreferu kemm għall-poeżija Romantika kif ukoll għal dik Moderna u jridu jiddiskutu mqar żewġ poeżiji 

minn kull perjodu (jiġifieri mhux inqas minn erbgħa b’kollox) biex ikunu jistgħu jagħmlu argumenti 

ġenerali dwar il-poeżija Maltija. 

Meta jaraw il-komponimenti letterarji, l-eżaminaturi jqisu primarjament il-kontenut kritiku tat-tweġibiet 

imma jallokaw ukoll persentaġġ tal-marka għall-mod kif tintuża l-lingwa. 

It-tieni titlu kien marbut mat-tema tar-relazzjonijiet umani u ħalla l-interpretazzjoni tal-imħabba miftuħa. Il-

kandidati setgħu jiktbu dwar ir-relazzjonijiet bejn il-maħbubin u dwar l-imħabba fi ħdan il-familja jew bejn 

il-ħbieb. 

Taqsima B: Il-Monografiji Poetiċi 

 

F'din it-taqsima l-kandidati riedu jagħżlu wieħed minn erba' titli, tnejn dwar il-poeżija ta' Pawlu Aquilina u 

tnejn dwar il-poeżija ta' Maria Grech Ganado. L-istudenti jridu jegħlbu t-tentazzjoni li jistudjaw 

komponimenti letterarji lesti għal din it-taqsima u jwieġbu l-mistoqsija li jagħżlu. Barra minn hekk, 

importanti li fit-tħejjija tagħhom għal dan l-eżami jikkonċentraw iżjed fuq l-għodod letterarji li jħaddmu 

dawn iż-żewġ poeti biex iwasslu l-kontenut tematiku tagħhom. Fl-aħħar mill-aħħar, il-kontenut u l-forma, 

it-tematika u l-istil, isawru lil xulxin, u ħafna drabi l-kandidati jridu jagħtu kont tagħhom it-tnejn fl-analiżi li 

jiktbu. 

 

Fit-tweġiba tagħhom għall-ewwel mistoqsija l-kandidati kellhom jiktbu dwar kif in-natura tintuża kemm 

bħala metafora kif ukoll bħala xprun jew ispirazzjoni biex il-poeta jikteb dwar il-bnedmin iktar milli dwar 

in-natura nfisha. 

Bħala tweġiba għat-tieni mistoqsija l-kandidati kellhom jagħtu rendikont tar-riferiment tal-poeta għall-

familja u jikkummentaw mhux biss dwar il-kwalitajiet tal-familja kif jirrappreżentaha Aquilina iżda juru 

wkoll kif jitkellem fuqha stilistikament.  

It-tielet mistoqsija talbet lill-kandidati speċifikament biex jiktbu dwar l-għodod letterarji ewlenin li tuża 

Maria Grech Ganado biex tesplora r-relazzjonijiet bejn raġel u mara. Għalhekk dawk il-kandidati li kitbu 

biss dwar il-karatteristiċi ewlenin ta' din it-tema mingħajr ma rriflettew fuq l-għodod letterarji ħallew barra 

element fundamentali. 

Ma kinux ħafna l-kandidati li wieġbu r-raba' mistoqsija. Jista’ jkun li dan ġara minħabba l-fatt li ħafna 

drabi l-kitbiet poetiċi ta’ Maria Grech Ganado huma assoċjati mar-relazzjonijiet umani. 
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Taqsima Ċ: Il-Kritika Letterarja (Poeżija) 

Għall-ewwel darba f'dan l-eżami tal-Malti fil-Livell Avvanzat, l-eżaminaturi inkludew dan il-paragrafu taħt 

l-istruzzjoni normali biex il-kandidati jagħmlu analiżi kritika dettaljata ta’ waħda miż-żewġ poeżiji li 

ngħataw: 

Agħmel stħarriġ kritiku fit-tul u bir-reqqa dwar il-poeżija li tagħżel, skont ix-xejriet tematiċi u 

stilistiċi tagħha. Il-poeżija għandha tkun analizzata fiha nfisha bħala xogħol sħiħ, daqskemm 

biċċa biċċa bħala ġabra ta’ elementi li jsawruha f'ħaġa waħda. Għandha tingħata importanza 

ewlenija lill-unità tal-poeżija, lill-metrika, lit-tqassim tal-istrofi, lix-xejriet tal-frażjoloġija, lill-partijiet 

tat-taħdit, lill-figuri tat-taħdit, lill-metafori u lill-għażla tal-kliem. 

Dawn l-indikazzjonijiet ittieħdu kelma b’kelma mis-sillabu ta’ dan l-eżami u l-iskop tagħhom kien li jgħinu 

lill-istudenti biex jagħmlu analiżi kemm jista’ jkun sħiħa tal-poeżija li tagħraf ir-rabta intrinsika bejn it-

tematika u l-istilistika, għarfien li huwa fundamentali mhux biss f’din it-taqsima imma fit-taqsimiet kollha 

tal-letteratura f’dan l-eżami.  

Jidher li l-kandidati li tħejjew tajjeb għall-kritika letterarja ma kellhomx diffikultà biex jagħmlu analiżi taż-

żewġ poeżiji li ngħataw, għax sabu ħafna xi jgħidu fuqhom, kemm fejn tidħol it-tematika kif ukoll fejn 

tidħol l-istilistika li l-poeti użaw biex jiżviluppaw it-temi tagħhom. Kien hemm aktar kandidati li għażlu li 

jiktbu dwar it-tieni poeżija li ngħatat, aktarx għaliex it-tema tat-tfulija kienet prominenti, waqt li fil-każ tal-

ewwel poeżija, jista’ jkun li l-kandidati ma kinux ċerti jekk din kinitx poeżija ta’ mħabba.  

Fl-ewwel poeżija, analiżi bir-reqqa tal-lessiku, ix-xbihat u t-ton turi li hemm intimità fir-relazzjoni li 

għandha l-persona mal-persuna li qed tindirizza, intimità fiżika fi spazju privat (“f’karozza mtappna ħdejn 

dan il-blat qalil”) li tissuġġerixxi relazzjoni ta’ mħabba. Iżda r-relazzjoni aktarx tintemm, għax il-lejl iswed 

“daħal fina dakinhar, / artab, bħal sigriet sħun li tgeddsu miegħek / sakemm jibred, jgħejjik u tinsieh.” 

Gauci ma tirrakkontax b’mod dirett, imma tissuġġerixxi xena u atmosfera b’delikatezza u malinkonija, jew 

diqa mrażżna. Kien hemm għadd ta’ kandidati li ħallew il-kliem u x-xbihat tal-poeżija jmexxuhom u għarfu 

janalizzaw l-effetti ta’ dan l-istil. 

L-isfida li kellhom dawk il-kandidati li analizzaw it-tieni poeżija ddedikata lil omm Sciberras kienet li jaraw 

x’hemm differenti stilistikament u tematikament f’dan ix-xogħol li jidħol fit-tradizzjoni tal-poeżiji tal-poeti 

dwar it-tfulija marbuta ma’ ommhom. Il-poetessa tiffoka fuq mument delikat ta’ intensità emozzjonali fi 

spazju femminili. Il-kandidati setgħu jaqraw din il-poeżija, fost l-oħrajn, fid-dawl ta’ xogħol ewlieni fil-

letteratura Maltija bħal “Lil Ommi” ta’ Rużar Briffa, jew poeżiji simili. Teknikament, l-użu tad-diskors huwa 

effettiv ħafna għax filwaqt li joħloq intimità u armonija bejn l-omm u l-bint, ma jnaqqas xejn mil-liriċità 

delikata tal-vuċi tal-bint li llum saret mara u sabet “il-kenn f’hoġor ħaddieħor.” L-aħħar żewġ versi tal-

poeżija jissuġġerixxu li l-poetessa qed tfittex li terġa’ tissieħeb m’ommha wara l-mewt, imma “l-ġenna” li 

qed tfittex, almenu fid-deher, mhix dik tar-reliġjon Kattolika, imma dik tat-tfulija u l-ispazju femminili u 

matern li tassoċja magħha.  

It-Tielet Karta 

Kummenti ġenerali: 

L-eżaminaturi nnutaw li ħafna mill-konklużjonijiet li kitbu l-kandidati, anki dawk li kitbu komponimenti 

tajbin, kienu batuti ħafna. Donnhom kitbu xi ħaġa sempliċiment biex itemmu l-komponiment, bla ma 

għamlu sforz biex jagħlqu l-argument jew l-argumenti tagħhom. Ngħidu aħna, konklużjoni nieqsa mis-

sustanza għal mistoqsija numru 4 f’taqsima B tistqarr li s-Sur Kelin kien dak li ggwida lil Leli biex ikun 

eroj. Konklużjonijiet bħal dawn mhumiex aċċettabbli.  

Fenomenu ieħor kien li numru żgħir ta’ studenti tfixklu l-isem tal-karattri, jew kitbuh ħażin. Protagonista 

bħas-Sa Marjann qatt ma tista’ tkun “Samerjann”. 
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Barra minn hekk, kien hemm studenti li jidhru li ma ppjanawx il-kitba tagħhom qabel ma bdew jiktbu 

għax kellhom idaħħlu ħafna vleġeġ u sinjali oħrajn fil-kitba biex juru li l-punt kellhom ikompluh xi mkien 

ieħor; kandidati oħrajn, bħalma jintqal kull sena f’rapporti bħal dan, baqgħu għaddejjin mingħajr paragrafi 

(ħlief għall-introduzzjoni u l-konklużjoni). 

Minkejja li fil-komponimenti letterarji tat-tieni u t-tielet karta, l-eżaminaturi jagħfsu fuq il-kontenut 

letterarju, xorta waħda jallokaw persentaġġ tal-marki għall-mod kif tintuża l-lingwa. L-eżaminaturi nnutaw 

li kien hemm kandidati li x-xogħol tagħhom kien batut ħafna. Ngħidu aħna, lanqas kienu jafu li hemm l-

‘għ’ f’verbi bħal “għamel”; kitbu “filfatt” bħala kelma sħiħa; u ma kinux jafu fejn għandhom jużaw l-aċċent 

u l-apostrofi, bħal fil-kelmiet “soċjetà” u “individwalità”, jew id-differenza bejniethom. 

Barra minn hekk, l-istudenti jridu jkunu kapaċi jiddistingwu, kif ġieli ntqal f’dawn ir-rapporti tal-

eżaminaturi, bejn il-lingwa miktuba u l-lingwa mitħaddta; ma jistgħux jiktbu bħallikieku qed jitkellmu jew 

jistaqsu t-tip ta’ mistoqsijiet li nistaqsu fit-taħdit.  

Taqsima A – Id-Drama 

Fit-taqsima tad-drama ngħataw żewġ mistoqsijiet fuq Qabel Tiftaħ l-Inkjesta ta’ Alfred Sant u tnejn fuq 

Menz ta’ Francis Ebejer. Il-maġġoranza tal-kandidati għażlu li jiktbu dwar Menz. 

L-ewwel mistoqsija staqsiet kemm il-ġrajjiet ta’ Qabel Tiftaħ l-Inkjesta jikkonfermaw jew jiċħdu l-

istqarrijiet ta’ Andrea I dwar l-ambizzjonijiet tiegħu.  

It-tieni titlu dwar id-dramm Qabel Tiftaħ l-Inkjesta kien iktar miftuħ mill-ewwel wieħed u ntgħażel iżjed 

mill-ewwel wieħed. F’xi komponimenti kien hemm kandidati li raw xebh interessanti bejn Rita u Tereża 

ta’ Menz u ddeskrivewhom bħala baħrin tal-bnazzi, bħala opportunisti. Dan it-tip ta’ analoġiji jgħinu lill-

qarrejja biex jagħrfu aħjar il-karatteristiċi tal-karattri u s-sitwazzjonijiet li jkollhom quddiemhom. Barra 

minn hekk, l-eżaminaturi nnutaw b’sodisfazzjon ukoll id-deskrizzjoni ta’ Andrea I bħala l-ego u Andrea II 

bħala s-superego ta’ Freud. 

L-iktar mistoqsija li weġbuha kandidati kienet it-tielet waħda. Ħafna mill-punti li tqajmu mill-kandidati 

kienu simili ħafna, iżda kien hemm ukoll osservazzjonijiet oħrajn. Ngħidu aħna, kien hemm kandidati li 

ġibdu l-attenzjoni għall-fatt li l-bejjiegħ u tal-lukanda/tat-taksi baqgħu bla isem, u interpretaw dan il-fatt 

bħala turija li kienu konformisti u bla identità. Kien hemm min kiteb dwar Pegasus bħala simbolu: 

minkejja li għandu l-ġwienaħ ma jistax itir, għax ankrat, bħan-nies tal-belt. U kien hemm min ra l-irtokk ta’ 

Ludilla B bħala forma ta’ maskra li tinħeba warajha.  

Barra minn hekk, kien hemm xi studenti li xebbhu l-belt fid-dramm mal-Libja mmexxija minn dittatur biex 

juru l-konsegwenzi ta’ dittatorjat. Ftit kienu l-kandidati li rrikonoxxew il-fatt li Ebejer iħalli l-għeluq miftuħ, 

anki fejn jidħol id-dubju jekk Menz jikkonformax, minħabba li jibqa’ jgħid “mhux għalissa” sal-aħħar. Il-

maġġoranza assumew li Menz ikkonforma u għalhekk “tilef” il-ġlieda tiegħu: ma pproblematizzawx din l-

interpretazzjoni. 

L-eżaminaturi nnutaw ukoll li kien hemm ftit kandidati li waslu għall-idea importanti li Ebejer jista’ jkun 

qed jagħmel kumment dwar is-soċjetà Maltija, u dwar il-bniedem b’mod ġenerali. Xi kandidati xebbhu lil 

Ġorġ ma’ Jumi Harr tar-rumanz L-Għar tax-Xitan, u din kienet analoġija interessanti minkejja d-differenzi  

importanti bejn iż-żewġ karattri u l-istorja tagħhom. Analoġija siewja oħra li għamlu xi studenti kienet dik 

bejn Menz u r-rumanzi Animal Farm u 1984 ta’ George Orwell.  

Kien hemm dawk li għażlu mistoqsija numru 4 imma ma kinux ħafna. Ftit kienu dawk li kitbu 

komponiment tajjeb; kien hemm uħud li ma kinux jafu jwieġbu sew. Bdew jirreferu iktar għall-fatt li s-

soċjetà hija “rieqda” milli għall-mod kif Tereża ġabet ruħha ta’ omm ma’ Menz. 
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Taqsima B - In-Narrattiva 

F’din it-taqsima l-kandidati kellhom jagħżlu waħda minn erba’ mistoqsijiet: tnejn dwar Ħala taż-Żgħożija u 

Stejjer Oħra ta’ Lino Spiteri u tnejn dwar Leli ta’ Ħaż-Żgħir ta’ Ġużè Ellul Mercer. L-għażla tal-kandidati 

bejn Ħala taż-Żgħożija u Leli ta’ Ħaż-Żgħir kienet bilanċjata, u l-għażla bejn l-ewwel u t-tieni mistoqsija 

dwar Ħala taż-Żgħożija kienet bilanċjata wkoll. 

Il-kandidati li wieġbu l-ewwel mistoqsija, li kienet iktar stilistika milli tematika, mhux dejjem żammew 

bilanċ bejn id-diskussjoni tar-realtà u l-karattri; kien hemm uħud li ma semmew xejn dwar il-binja tal-

karattri. Ħafna drabi l-kandidati waslu għall-konklużjoni li Spiteri jagħti iktar importanza lir-realtà, iżda ma 

bnewx argument matul il-komponiment tagħhom biex isaħħu din l-affermazzjoni. Barra minn hekk, ma 

kienx hemm kandidati li qiesu l-possibilità li r-realtà ta’ Spiteri setgħet ma kinitx ir-realtà ta’ ħafna mill-

Maltin. Din il-perspettiva tar-realtà ma kinitx argumentata sew għax l-istudenti donnhom aċċettaw 

mingħajr diskussjoni li r-realtà f’dawn in-novelli kienet ir-realtà ta’ kulħadd. 

B’mod ġenerali, dawk li wieġbu t-tieni mistoqsija wieġbu tajjeb u ġabu eżempji li jsaħħu l-argument dwar 

il-ħarba mir-realtà. L-isfida ewlenija hawnhekk kienet li l-kandidati jibnu paragrafi b’argumenti ġenerali 

dwar in-narrattiva ta’ Spiteri f’dan il-ktieb u jagħtu eżempju biex jirfdu dak li jkunu stqarrew, u mhux 

sempliċiment jirrakkontaw novella wara oħra. 

Fil-każ taż-żewġ mistoqsijiet dwar Leli ta’ Ħaż-Żgħir ta’ Ġużè Ellul Mercer, kien hemm bilanċ fl-għadd ta’ 

kandidati li wieġbu t-tielet u r-raba’ mistoqsija. Dawk li għażlu t-tielet mistoqsija ddiskutew il-karattri nisa 

fir-rumanz, imma mhux kollha ddiskutew ir-relazzjoni bejn dawn il-karattri u Leli, u għalhekk anki, x’kienu 

jfissru għal Leli. Għaldaqstant, dawn il-kandidati ma weġbux il-mistoqsija sew. Barra minn hekk, il-Bord 

tal-Eżaminaturi nnota li ftit kienu dawk li rreferew għall-fatt li dawn il-karattri nisa ta’ Ellul Mercer huma 

sterjotipi: l-omm u l-mara tal-protagonista huma qaddisin mexjin fl-art waqt li Klara hija x-xitan fis-sura ta’ 

mara. Din il-karatterizzazzjoni tan-nisa jistħoqqilha stħarriġ fil-fond. 

Ir-raba’ mistoqsija kienet aktar soċjali fit-tematika tagħha u għalhekk, f’ċertu sens, aktar prevedibbli. 

Dawk li għażlu din it-tema għamlu referenza għall-parabbola tal-għar ta’ Platun li jidher li l-għalliema 

jiddiskutuha sew mal-istudenti tagħhom minħabba ċ-ċentralità tagħha fir-rumanz. Uħud mill-kandidati 

għamlu kuntrast bejn in-nies tar-raħal, aktarx sajmin mill-iskola, u l-karattri li jaqraw. Xi kandidati għamlu 

anki kuntrast bejn Leli u s-Sur Kelin, f’termini ta’ maturità, għax is-Sur Kelin kien jaf jikkontrolla l-għarfien 

tiegħu, waqt li Leli ma kellux il-ħiliet li aktarx jiġu bl-esperjenza, u b’ċerta saħħa psikoloġika u morali 

interna, biex jipproteġi ruħu mill-perikli tal-antikonformiżmu intellettwali tiegħu. 

Taqsima Ċ – Il-Kritika Letterarja (Proża) 

Hawnhekk ukoll, bħal fil-każ tat-taqsima tal-Kritika Letterarja tal-Poeżija fit-tieni karta ta’ dan l-eżami, il-

kandidati ngħataw għall-ewwel darba dan il-paragrafu meħud mis-sillabu tagħhom biex jiggwidahom fl-

analiżi kritika tagħhom: 

F’dan it-taħriġ m’għandhiex tingħata t-taqsira tas-silta magħżula. Is-silta ta’ proża għandha tkun 

mistħarrġa fiha nfisha skont il-binja tagħha – narrattiva, deskrittiva, riflessiva, jew il-bqija – 

daqskemm bħala l-ġabra tal-elementi li jsawruha f’ħaġa waħda. Għandha tingħata importanza 

ewlenija lill-partijiet tat-taħdit, lill-figuri tat-taħdit, lill-binja sintattika tas-sentenzi, lit-tonalità, lir-

ritmu li fiha, lill-għażla tal-kliem, u lil kulma jirrendiha letterarja. 

L-għażla tal-kandidati bejn iż-żewġ siltiet kienet bilanċjata u dan juri, għal darb’oħra, li l-biċċa l-kbira tat-

titli f’din il-karta tal-eżami, intlaqgħu tajjeb mill-kandidati u sabuhom utli u relevanti. 

Kważi l-kandidati kollha li għażlu l-ewwel silta għamlu referenza għall-fatt li l-kittieb mhuwiex Malti, 

stqarrija li mhix korretta għax dan l-awtur ta’ nisel Palestinjan-Ġordaniż fil-fatt huwa Malti. 

Kien hemm kandidati li fehmu l-ewwel silta bħala kitba awtobijografika, waqt li oħrajn dehrilhom li hija 

parti minn rakkont fittizju. Il-protagonista, li ismu “Nabil” jissemma fis-silta mogħtija, mhuwiex Walid 
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Nabhan, iżda huwa minnu li jixbah ħafna lill-awtur tad-demm u l-laħam. Għalhekk id-definizzjoni ta’ dan 

ir-rumanz bħala rumanz (xogħol ta’ stħajjil) awtobijografiku (l-istorja ta’ bniedem li eżista tassew) hija 

f’waqtha. Hija ħasra li ma kienx hemm kandidati li wrew li kienu qraw dan ix-xogħol ta’ Nabhan jew il-

kotba ta’ novelli tiegħu.  

Numru kbir ta’ kandidati użaw bħal formola mfassla minn qabel biex janalizzaw is-silta ta’ proża, u l-

komponenti ewlenin tagħha kienu elementi bħall-għalqa semantika, il-ħsieb, it-ton, u l-karattri. Kandidati 

oħrajn irrakkontaw l-istorja li hemm fis-silta minflok analizzaw il-mod kif inhi miktuba u l-effetti tal-għażliet 

stilistiċi tal-awtur. Fuq dan il-punt, nistgħu ngħidu li kien hemm nuqqas ġenerali ta’ diskussjoni dwar l-

effetti tal-figuri tat-taħdit fuq ir-rakkont. 

Xi kandidati qabblu r-rakkont ta’ Nabhan mal-poeżija “Demgħat tas-Silġ” ta’ Mario Azzopardi minħabba l-

fatt li t-tnejn jitkellmu fuq ir-relazzjoni kumplikata tagħhom, forsi anki bierda, mal-familja. Dawn huma t-tip 

ta’ analoġiji li l-Bord tal-Eżaminaturi dejjem jinkoraġġixxi.   

Min-naħa l-oħra, f’uħud mill-kitbiet il-kandidati wrew li ma kellhomx għarfien tajjeb tat-termini letterarji u 

tal-kliem tekniku l-ieħor li kienu qed jużaw waqt li oħrajn ipproponew argumenti u interpretazzjonijiet 

mingħajr ma rifduhom b’evidenza mis-silta. Kien hemm kandidati li kkummentaw dwar l-użu tal-kliem 

arkajku fis-silta u fosthom semmew il-kelma “emoraġija”: la hi kelma rari u wisq anqas arkajka. Il-parir ta’ 

dan il-Bord tal-Eżaminaturi huwa li fejn il-kandidati ma jkunux ċerti minn dak li qed jgħidu, ikun aħjar jekk 

joqogħdu pass lura. Fl-istess ħin importanti li jħejju ruħhom sew fejn jidħlu l-prinċipji u l-metodi tal-kritika 

letterarja biex ma jkollhomx għalfejn jimlew il-komponimenti tagħhom bi stqarrijiet żbaljati jew irrelevanti. 

Fil-każ tal-analiżi kritika tat-tieni silta, kien hemm kandidati li kitbu li din hija silta fittizja, waqt li numru 

żgħir kitbu li din hija ġrajja li seħħet tassew. Fl-aħħar mill-aħħar, osservazzjoni bħal din hija barra minn 

lokha jekk ma jorbtuhiex ma’ argument dwar il-binja stilistika tar-rakkont u l-effetti li din il-binja għandha 

fuq il-qari u l-interpretazzjoni tat-test.  

Kien hemm numru żgħir ta’ kandidati li xebbhu dan ir-rakkont ma’ rapport ġurnalistiku. F’dan il-punt 

hemm ċertu potenzjal kritiku, iżda għal darb’oħra, il-kandidati jridu joqogħdu attenti li din l-osservazzjoni 

jorbtuha ma’ analiżi stilistika sħiħa tal-istrateġija narattiva fina li jinqeda biha Frans Sammut. 

Il-Bord tal-Eżaminaturi kien qed jistenna li jkun hemm ħafna iżjed kandidati li jikkummentaw dwar l-

element umoristiku u ironiku fis-silta magħżula min-novella ta’ Sammut. Kien hemm xi kandidati li 

indikaw li dan ir-rakkont huwa  kumment sarkastiku fuq l-awtoritajiet tal-pajjiż, fuq il-mod kif iġibu ruħhom 

in-nies tal-“bon ordni” f’sitwazzjonijiet bħal dawn li fihom jistgħu jitfanfru bil-poter tagħhom. Dawn il-

kandidati qalu wkoll li dan ir-rakkont ta’ Sammut huwa kumment sarkastiku fuq soċjetà Maltija li tħobb 

tissendika u titkixxef.   

KUMMENT ĠENERALI  

Dan il-Bord tal-Eżaminaturi huwa tal-fehma li ħafna mill-kandidati li jagħmlu dan l-eżami qed iħejju 

ruħhom b’ċerta serjetà u qed jagħmlu sforz biex jgħollu l-livell kemm tal-espressjoni mitkellma u miktuba 

kif ukoll tal-apprezzament tagħhom tal-mod kif titħaddem il-lingwa fil-letteratura u x’effetti kapaċi jħallu l-

istrateġiji letterarji li jinqdew bihom il-kittieba. Żewġ terzi minn dan l-eżami huma marbutin mal-poeżija, 

id-drama u n-narrattiva, iżda l-għarfien u t-tħaddim tajjeb tal-lingwa huma fundamentali biex il-kandidati 

jmorru tajjeb fit-tliet karti ta’ dan l-eżami. 

Din is-sessjoni ta’ Mejju 2015 tindika li l-kandidati jridu jitkellmu iktar bil-Malti u jitgħallmu jesprimu 

ruħhom b’lingwa korretta u elaborata li tirrifletti dak li hu mistenni minnhom f’dan il-livell. Fid-dawl ta’ dak 

li ra fil-kitbiet tal-kandidati f’din is-sessjoni, il-Bord tal-Eżaminaturi jħeġġeġ lill-istudenti li se jagħmlu dan 

l-eżami fil-ġejjieni biex iħejju ruħhom aħjar billi jaqraw kitba tajba bil-Malti ta’ ġeneri differenti: kitba dwar 

l-attwalità, kitba letterarja minn perjodi differenti tal-letteratura Maltija, u kitba ta’ analiżi kritika tal-ogħla 

livell, speċjalment dwar temi li jolqtu l-għarfien fil-fond ta’ x’inhi u kif taħdem il-letteratura. 
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