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IR-RAPPORT TAL-EŻAMINATURI TAL-MALTI 
FIL-LIVELL TA Ċ-ĊES  

MEJJU 2010   
 
Introduzzjoni 
Is-setters (għalliema tal-Malti) fasslu l-karta skont is-Sillabu (2010). Wara t-tfassil mis-setters, 
daħal ir-reviżur (għalliem tal-Malti) sabiex tiġi assigurata l-kwalità tal-eżami u jinżamm il-livell 
meħtieġ. L-eżaminaturi kollha (jiġifieri, iċ-chairman, is-setters, ir-reviżur, u l-markers), maħtura 
mill-Bord tal-Matsec, huma ġejjin minn oqsma differenti tal-edukazzjoni u kollha huma 
għalliema stabbiliti tal-Malti b’esperjenza twila kemm fit-tagħlim kif ukoll fil-kontenut tal-Malti 
bħala lingwa. 
 
F’dan ir-rapport hemm xi kummenti rrepetuti minn taqsima għal oħra. Din ir-repetizzjoni 
tħalliet sabiex l-eżaminaturi juru kemm il-kumment ikun japplika għall-partijiet kollha tal-karta, 
u fl-istess ħin il-qarrej jintebaħ li l-istess kumment ikunu għamluh diversi eżaminaturi. 
 
Dan ir-rapport iżomm f’moħħu r-rapporti ta’ snin ta’ qabel. L-iskop ta’ dawn ir-rapporti (inkluż 
dan) huwa li jiftaħ għajnejn l-għalliema u jservi ta’ gwida għall-istudenti li jridu jġibu grad tajjeb 
fil-Malti f’dan il-livell. Imma l-kummenti jridu jingħataw widen. Dan ir-rappurt ukoll qed jagħti 
ħafna attenzjoni t-tiswir tal-komponiment ġenerali minħabba n-nuqqasijiet serji li qegħdin 
jinsabu minn sena għal oħra.  
 
Infakkru li l-forom ortografiċi (uffiċjali) biss kif ixxandru fid-Deċiżjonijiet 1 (2008) se jkunu 
meqjusa tajbin wara l-25 ta’ Lulju 2011. Jiġifieri, għalkemm f’Mejju 2011 il-kandidati jkunu 
jistgħu jużaw il-forom il-qodma li twarrbu mingħajr ma jkunu ppenalizzati, fir-riparatorju ta’ 
Settembru 2011 il-forom uffi ċjali biss jitqiesu tajbin. 
  
Statistika tar-ri żultat 
Iċ-ċifri ta’ hawn taħt juru d-distribuzzjoni tal-gradi għal Mejju 2009, u wieħed jista’ jqabbilhom 
ma’ dawk ta’ xi snin ta’ qabel billi jirreferi għar-rapporti tal-eżaminaturi tal-Malti fil-Livell taċ-
ĊES ippubblikati fis-snin li għaddew. 

 
Grade 1 2 3 4 5 6 7 U Abs Total 
IIA 111 461 488 790 473 - - 353 13 2689 
% 4.1 17.1 18.1 29.4 17.6 - - 13.1 0.5 100 
IIB - - - 173 397 292 268 1250 167 2547 
% - - - 6.8 15.6 11.5 10.5 49.1 6.6 100.0 
Total 111 461 488 963 870 292 268 1603 180 5236 
% 2.1 8.8 9.3 18.4 16.6 5.6 10.5 30.6 3.4 100 

 
 
L-Ewwel Karta 
L-Ewwel Karta tittestja l-ħila sħiħa fl-ilsien Malti. L-istudju tal-lingwa materna f’dan il-livell 
għandu jwassal lill-istudenti biex iħaddmu l-Malti b’mod indipendenti u profiċjenti. Ħakma tajba 
tfisser li jifhmu u jikkomunikaw b’mod produttiv u effiċjenti, u japprezzaw sfumaturi differenti 
ta’ tifsir. B’dawn il-ħiliet jaslu jinqdew sew bil-Malti mitkellem fil-ħajja komuni u jaslu wkoll 
jiktbu kulma jkollhom bżonn fis-soċjetà adulta: komponimenti immaġinattivi, artikli ta’ tagħrif 
b’arranġament ta’ dettall, taqsiriet li jisiltu l-essenzjal ta’ xi silta twila, deskrizzjonijiet preċiżi, 
rapporti meqjusa, ittri formali b’messaġġi, u kull kitba kontinwa li jeħtieġu fid-dinja tal-lum. L-
għarfien tal-grammatika jgħin f’dan il-proċess kollu biex l-istudenti jkollhom livell akkademiku 
xieraq fil-kitbiet kollha tagħhom. 
 
Din il-parti tar-rapport fuq l-Ewwel Karta fiha dawn it-taqsimiet: 
 L-Ewwel Karta – L-Oral 
 L-Ewwel Karta – Taqsima 1: Il-Komponiment 
   1. Is-suġġetti tal-komponimenti 
   2. Kummenti ġenerali fuq il-komponimenti 
   3. Kummenti partikulari fuq il-komponimenti 
   4. Analiżi ħafifa tal-lingwa tal-komponimenti 
   5. Aktar fuq in-nuqqasijiet u l-iżbalji fil-komponimenti 
   6. Xi kummenti oħra 
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 L-Ewwel Karta – Taqsima 2: Fehim it-Test, Mistoqsijiet, Għarfien tal-Lingwa fl-Aspetti 

tagħha, Grammatika, Aspett Simboliku 
 
 L-Ewwel Karta – Taqsima 3: It-Taqsira/ Ir-Rapport 
 
 L-Ewwel Karta - Konklużjoni 
 
L-Ewwel Karta – L-Oral 
L-Oral tal-Malti fil-Livell taċ-ĊES jeżamina l-ħiliet tal-Malti moqri, mitkellem, u mifhum. Il-
kandidati ngħataw ftit minuti biex jippreparaw ruħhom qabel jidħlu quddiem l-eżaminatur. Bejn 
għaxar minuti u kwarta l-kandidati riedu (a) jaqraw silta ta’ bejn wieħed u ieħor 150 kelma, (b) 
ifissruha fi kliemhom (jiġifieri, jgħidu l-punti ewlenin tas-silta), (ċ) iwieġbu mistoqsija li għandha 
x’taqsam mal-lingwa, u (d) iwieġbu xi mistoqsijiet fuq xi stampa jew stampi marbutin mal-
kultura. Dan ifisser li l-kandidati riedu jitkellmu l-ħin kollu matul l-eżami tal-oral.  
 
Is-siltiet għall-qari kellhom xejra deskrittiva, narrattiva, argumentattiva, u espożitorja. Fil-qari 
riedu juru li kapaċi jaqraw bis-sens u bla tlaqliq silta ta’ proża kontinwa fuq tema 
kontemporanja. Imbagħad kellhom juru li fehmu dak li qraw billi qassru l-punti ewlenin tas-silta 
fi kliemhom u wara ntalbu jfittxu xi tagħrif lingwistiku. L-istampi kienu jittrattaw xi aspetti tal-
kultura u l-kandidati kellhom jitkellmu fuq dawk l-aspetti li kienu jidhru fl-istampi. 
 
Fil-biċċa l-kbira tagħhom il-kandidati marru tajjeb ħafna u kisbu marki xierqa. Kien hemm, 
però, min għal għaxar minuti, kwarta ma kienx kapaċi jitkellem mingħajr ma jdaħħal l-Ingliż. 
Dan il-kumment intgħamel is-sena l-oħra wkoll. 
 
L-Ewwel Karta – Taqsima 1: Il-Komponiment 
 

1. Is-suġġetti tal-komponimenti 
 

Il-kandidati ngħataw erba’ suġġetti biex jagħżlu wieħed u jiktbu 400 kelma fuqu. Is-suġġetti 
setgħu jingħataw għamliet differenti kif muri hawn taħt: 
 

Is-Suġġett Il-Komponiment seta’ kien 
Il-kamra ideali espożitorju, deskrittiv, argumentattiv 
Dakinhar ħadt l-akbar qatgħa ta’ ħajti narrattiv, deskrittiv 
Ir-rispett lejn l-anzjani Argumentattiv 
F’sala tal-isptar deskrittiv, argumentattiv, espożitorju, narrattiv 

 
2. Kummenti ġenerali fuq il-komponimenti 
 
L-aktar popolari mal-kandidati kien “Dakinhar ħadt l-akbar qatgħa ta’ ħajti” (59%), imbagħad 
warajh kien “Il-kamra ideali” (13%), “Ir-rispett lejn l-anzjani” (9%), u “F’sala tal-isptar” (8%); il-
kumplament ma għamlux il-komponiment jew kienu assenti. 
 
L-aħjar li marru kienu dawk li kitbu fuq “Ir-rispett lejn l-anzjani”. Dawn ġeneralment urew li jafu 
jħaddmu l-argumenti favur ir-rispett b’mod matur. Filwaqt li dawk li kitbu xi storja biex juru kif 
“Dakinhar ħadt l-akbar qatgħa ta’ ħajti” taw stejjer, bosta minnhom improbabbli, li ma kinux 
fuq “qatgħa” imma fuq “traġedja”: donnhom dawn il-kandidati ma jagħżlux bejn iż-żewġ 
termini, u donnhom lanqas jagħżlu bejn “ippanikkja” u “inkwieta” li huma żewġ verbi distinti 
imma għalihom kull min jinkwieta fuq xi problema jkun qiegħed “jippanikkja”. Barra minn hekk, 
bosta mill-istejjer (mogħtija x’aktarx b’mod puwerili) kienu juru l-influwenza tal-films: donnu fir-
realtà ta’ kuljum m’hawnx x’jagħtik qatgħa! Xi wħud urew immaġinazzjoni deskrittiva meta 
għażlu “F’sala tal-isptar” imma dawk li kitbu fuq “Il-kamra ideali” ma tantx bnew komponiment 
effettiv għax ħafna drabi l-kitbiet instemgħu bħala lista mogħtija waqt it-tpaċpiċ.  
 
Għalkemm kien hemm għadd ġmielu ta’ komponimenti bis-sens, bi storja mfassla tajjeb, u 
miktuba b’Malti idjomatiku u mexxej bi ftit żbalji tal-ortografija, kien hemm ħafna oħrajn li wrew 
livell verament baxx bi storja banali jew puwerili wisq għal dan il-livell sekondarju, tant li xi 
wħud minn dawn lanqas laħqu l-livell mistenni għall-Form I. Barra minn hekk, din is-sena kien 
hemm għadd ġmielu ta’ komponimenti li ma għaqqdux l-erba’ mitt kelma, u dawk li kienu 
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qosra ħafna kellhom inqas minn mitt kelma. Xi drabi kien hemm nuqqas sew ta’ ppjanar u 
organizzazzjoni tal-ideat fil-komponiment. Ħafna kandidati jaqbdu u jiktbu dak li jiġihom 
f’moħħhom bla ebda pjan. Ġieli anki nstabu paragrafi b’ħafna ideat li setgħu jkunu aktar 
żviluppati f’paragrafi sħaħ; jew inkella l-komponiment ikun qasir ħafna għaliex l-ideat ma jiġux 
żviluppati sew. Xi wħud mill-kandidati ma jafux jagħmlu bilanċ bejn il-paragrafi, u saħansitra 
kien hemm xi wħud li l-komponiment tagħhom issawwar minn paragrafu wieħed biss. Jidher li 
bosta kandidati huma neqsin mit-taħriġ ta’ dan l-eżerċizzju fl-iskola u fuq kollox neqsin mill-
qari ta’ kitba bil-Malti għax il-komponimenti tagħhom juru  

• nuqqas ta’ ppjanar (kif qed ngħidu), 
• preżentazzjoni ta’ ideat konfużi, limitati, u mhux żviluppati (jew puwerili), u 
• għadd ta’ żbalji sintattiċi u ortografiċi fil-kitba tagħhom. 

 
Inħass ħafna li xi kandidati ma jagħmlux distinzjoni bejn l-istil tal-Malti miktub u l-Malti 
mitkellem (eż.“Mal-ġenb ta’ fejn qiegħed il-bieb ikun hemm affarijiet bħal kollezzjoni ta’ 
muzika, jew ta’ kotba, jew xi forsi xi ġiex pitturi.”). Inkitbu komponimenti li kienu fqar ħafna fl-
espressjoni propju minħabba f’hekk. Dan juri li dawn il-kandidati jkunu resqu għall-eżami 
mingħajr ma jaqraw siltiet jew kitbiet li għandhom valur letterarju għoli. Il-livell tal-Malti f’xi 
komponimenti, speċjalment dawk miktuba fuq stil narrattiv, kien ta’ studenti tal-primarja kemm 
f’dak li huwa vokabularju u kemm f’dak li huwa stil. Inkitbu saħansitra kummenti li nħassu 
maledukati u anki xi ftit vulgari: “Insomma naħseb li dik hi l-kamra ideali u ma jistax jkollok 
kamra aħjar minn dik. Min togħġbu jgħidli prosit u min għandu l-għira jkompli jzidha.” U “Jien 
kont aċċettajt għax ma ridtx infottilu x-xogħol tajjeb li kien għamel f’dan iz-zmien kollu.” Il-
mezzi ta’ komunikazzjoni ġodda bħall-mowbajl u l-Msn jidher li qed iħallu influwenza negattiva 
fuq il-kitba. Barra minn hekk, il-kaligrafija ta’ xi kandidati ma tiddistingwix bejn ittri żgħar u ittri 
kbar u għalhekk tkompli żżid fl-iżbalji tal-punteġġjatura. 
 
3. Kummenti partikulari fuq il-Komponimenti 
 
Niġu issa biex ngħidu xi ħaġa fuq kull komponiment.  
 
 1. “Il-kamra ideali” 
 
Ħafna minn dawk li għażlu dan il-komponiment għamluh deskrittiv. Madanakollu kienu ftit 
ħafna dawk li kienu kapaċi jiddeskrivu mingħajr ma l-komponiment jinstema’ monotonu. Minn 
dawk li għażlu dan il-komponiment, kien hemm min mar barra s-suġġett għax minflok kiteb 
fuq kamra ideali għalih, kif jaħseb li tista’ tkun, eċċ., iddeskriva l-kamra attwali tiegħu. Imma 
kien hemm min kiteb komponiment tajjeb fuq dan is-suġġett. 
 
Il-maġġor parti ta’ dawk li għażlu dan it-titlu tkellmu fuq il-kamra tas-sodda tagħhom. Oħrajn 
tkellmu fuq il-kamra li jixtiequ li  jkollhom: il-kamra tal-ħolm tagħhom. U xi wħud tkellmu fuq il-
kamra ideali u spiċċaw jesaġeraw wisq: kien hemm min saħansitra qal li fil-kamra tas-sodda 
tiegħu jixtieq idendel ajruplan light weight. Numru mhux żgħir ta’ kandidati iddeskrivew 
appartament sħiħ bil-kċina, is-salott, u l-kamra tal-banju. Numru żgħir ieħor kienu ftit aktar 
kreattivi u tkellmu fuq kamra fil-ġnien jew fil-kampanja li fiha jistgħu jinqatgħu għall-kwiet jew 
isibu l-ispirazzjoni għall-arti tagħhom. Komponiment li spikka fost l-oħrajn kien komponiment li 
ngħata xeħta argumentattiva. Fih il-kandidat iddiskuta l-kamra ideali minn lenti ta’ nies 
differenti fosthom dawk li jgħixu f’pajjizi foqra u li għalihom kamra ideali tista’ tkun  
sempliċiment  kamra li għandha saqaf u saqqu u mhux il-lussu li nistennew aħna. 
 
Ħafna mill-kandidati ddeskrivew il-kamra ideali tagħhom bħala dik il-kamra li hija komda u 
ideali għalihom infushom, biex jużawha huma stess. B’hekk kitbu fuq kamra li irranġaw u 
għamlu huma stess jew inkella kitbu fuq kif jixtiquha l-kamra li kieku kellhom jagħmluha huma. 
Kienu ftit dawk li ddeskrivew kamra li hija ideali għal kulħadd, jiġifieri taw deskrizzjoni in 
ġenerali ta’ kamra. Il-kamra ideali għal għadd kbir ta’ kandidati kienet il-kamra tas-sodda. “Il-
kamra ideali għalija hija l-kamra tiegħi, minħabba l-fatt l-nqagħtta tul ta’ ħin twil fiha u għanda 
affarijiet speċjali.” Ħafna komponimenti ddeskrivew din il-kamra bħala waħda mgħammra 
b’ħafna teknoloġija.  Uħud mill-aktar oġġetti li skont il-kandidati huma essenzjali li jkollha, 
huma televixin, ‘speakers’ u ‘surround system’ tajbin, dawl sofistikat, kompjuter, xi powsters 
ta’ xi idoli u saħansitra anki kamra tal-banju.  Ma tonqosx ukoll sodda kbira f’nofs il-kamra. 
Skont xi wħud forsi jkollha wkoll xi mejda tal-biljard, sufan, jew “home cinema”.  Barra minn 
hekk, kien hemm min qal ukoll kif jixtieq il-kulur tal-kamra u li fiha jrid ikollha t-twieqi għal 
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barra jew inkella li l-kamra trid tkun tagħti għal ma’ tal-ġar/a li hu/hi ħabib/a tiegħu/tagħha.  
Uħud oħra qalu li jrid ikollha xi veduta sabiħa tal-baħar, inkella tan-natura jew fiha jkun hemm 
xi affarijiet li jfakkruk fil-passat.  
 
Xi kandidati oħra mbagħad qalu li l-kamra ideali tagħhom hi l-kamra tas-salott b’xi fuklar, xi 
logħob, u televixin.  Kien hemm komponiment ieħor li ddeskriva kamra ġo għalqa li fiha jkun 
hemm xi sodod, xawer, tojlit, u vetrina bl-għasafar. Ir-raġuni għal dawn kienet għaliex huma 
kmamar għall-kwiet. Kandidat/a ieħor/oħra qal/qalet li j/tixtieq kamra mdawra kollha bil-ħġieġ 
biex minnha jkunu jidhru l-kwiekeb u l-qamar, u x-xemx filgħodu, għalkemm ikollha wkoll xi 
post għad-dell fejn tistkenn mir-raġġi tax-xemx. Fost l-ideat l-oħra insibu kamra mimlija 
strumenti mużikali u li hi miksija bil-fowm u tapit biex b’hekk minnha l-istorbju ma jinstemax 
ħafna; xi kamra fuq il-bejt, għax dik qiegħda ’l bogħod mill-oħrajn, li minnha ma jinstemax l-
istorbju u wkoll għax hi żgħira u ma ddumx tnaddafha; jew inkella l-kamra ideali tkun qisha 
garaxx però xorta jkun fiha kompjuter u soda: dan għaliex iħobb joħloq u hemm isib l-għodda 
adattata u barra minn hekk, ikollu bżonn l-ispazju biex jaħdem peress li fih naqra ta’ tifel!  
 
Deskrizzjoni ta’ kamra li ħafna jixtiequ jkollhom kienet waħda li fiha timmaġina x’tip ta’ kamra 
trid, tgħidilha, u l-kamra tirranġa lilha nnifisha skont kif tridha; eż. jekk trid kamra tas-sodda, 
tgħidilha u tiġi hekk, jekk wara tkun trid kamra tal-banju, terġa’ tgħidilha u tinbidel f’kamra tal-
banju: “kollox jiżbarazza waħdu u kollox jkun kif jkollok aptit.”  Anki jekk tinkiser xi ħaġa 
titranġa weħidha u tiġi kif kienet. F’komponiment ieħor naraw li l-kamra saħansitra ngħatat 
isem: “Li kieku kien ikolli intijha isem il-kamra insemija ‘ZIZZA Lounge LA in Paradise’.  
Insemiha hekk il-kamra għax il-ħbieb tiegħi jagħtuli IZ-ZIZZA, ‘Lounge’ għax jogbuni ħafna il il-
‘clubs’ u il-‘bars’ u ‘in paradise’ għax tkun il-kamra tal-ħolm li kulħadd jixxtieq…” Xi kandidati 
oħra qalu li jekk ikollhom din il-kamra ideali jżommuha sew u ma jħallu lil ħadd imissielhom. 
Eż. “Jien nieħu ħsieb ukoll din il-kamra ideali li nsib għalija jien li ħadd ma nħalli jmissli xejn 
minħabba li niranga u naħsilha jien.” 
 
Ħafna mill-kandidati taw deskrizzjoni pożittiva tal-kamra li jixtiequ għalkemm kien hemm xi 
komponimenti li l-introduzzjoni tagħhom ma tagħtikx dik l-impressjoni. “Tipi ta’ kmamar aw 
kemm trid mil-kmamar li jkolna id-dar sal-kamra tal-mewt.  Dawn il-kmamar li kullħadt jgħtu xi 
ħaġa imma dik tal-mewt ma tanċ ħlief niket.  Għal xi ħadd li ikun wikiel bla dubju li liktar kamra 
favorita tijew hija l-kċina.”  Hija introduzzjoni stramba meta tikkonsidra li l-komponiment 
ikompli b’diversi kmamar ideali għal diversi nies differenti.  Pereżempju, jingħad li l-kċina hi l-
kamra ideali għall-kok, tal-istudju hija l-kamra ideali għall-kwiet, tal-logħob għat-tfal, tal-banju 
għan-nisa, u tas-sodda għal min kiteb il-komponiment għaliex iżomm/iżżomm l-affarijiet 
personali tiegħu/tagħha. Fl-aħħar mill-aħħar kważi l-kandidati kollha qablu li kamra ideali hi 
dik li fiha ma jiddejqux jistiednu lil sħabhom.  “Kamra ideali mintix se tiddejjaq iddaħħal lil-
sħabek fiha.”  Però wkoll qalu li biex toħloq din il-kamra ideali irid ikollok ħafna flus. U 
niltaqgħu ma’ introduzzjoni ta’ paroli moħlija: “Illum se nikteb dan il-komponiment billi ngħid 
liema kamra hi l-iktar ideali għalijha.” Kieku ġiet evitata kien ikun aħjar. L-iżbalji tal-ortografija 
u tal-grammatika ma jonqsux: “Ikolli tliet ħitan minhom rosa ċar biex il-kamra ma tanx tkun 
mudlama fil-waqt li l-ħajt l-ieħor rosa iktr skur biex miegħhu inkun nista’ inwahal l-ittrati tiegħhi 
ma sħabi għax aħna joġbuna ħafna ritratti.”  Din is-silta fiha wisq żbalji ortografiċi; filwaqt li “L-
iktar kamra ideali u li qed għal qalbi hu il-kamra li sibt ftit ta’ snin ilu meta kont għand in-
nanna.” tħaddem il-ġens ħażin. Interessanti dan il-kumment: “Madwar il-kamra jkun hemm 
stampi kbar ta’ nisa fuq il-karozzi, dawn għandhom jkunu hemm biex juru li din hi kamra ta’ 
raġel.” 
 
Dawn l-ideat kollha inkludejniehom sabiex nuru l-varjetà ta’ ideat li wieħed jista’ jiżviluppa. Il-
kandidati, fil-maġġoranza tagħhom, urew il-kreattività tagħhom u dan huwa fattur ta’ min 
jinkoraġġih. Imma fl-istess waqt jeħtieġ li l-kandidati jintwerew kif iħaddmu l-lingwa għall-aħjar 
effetti. U dan qed ngħiduh għax kien hemm bosta materjal li ma jagħmilx sens bħal, 
pereżempju meta kandidat kiteb komponiment fuq mara taħt dan it-titlu!  
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 2. “Dakinhar ħadt l-akbar qatgħa ta’ ħajti” 
 
L-istil narrattiv jidher li huwa l-aktar stil li l-kandidati jħossuhom komdi biex jiktbu bih. Żball 
komuni f’dan il-komponiment kien l-irrakkontar żejjed qabel ma jidħlu għas-suġġett, u l-
komponiment imbagħad jispiċċa żbilanċjat wisq. Infatti, kien hemm xi komponimenti li tkellmu 
fuq il-qatgħa fl-aħħar żewġ paragrafi tal-komponiment. F’numru mhux żgħir ta’ komponimenti, 
il-kandidati rrakkontaw ħaġa ħaġa x’għamlu minn xħin qamu filgħodu sakemm seħħ l-episodju 
li bih ħadu l-akbar qatgħa ta’ ħajjithom . Dawn il-komponimenti spiċċaw biex instemgħu 
monotoni u b’tul żejjed li ma jweġibx it-titlu. Xi kandidati wrew li ma jafux id-differenza bejn 
“qatgħa” u “sorpriza” u rrakkontaw xi sorpiża li saritilhom f’għeluq sninhom. Għalkemm kien 
hemm xi ideat oriġinali, l-aktar li l-kandidati kitbu fuqhom kienu inċidenti fil-familja, li jidħlu l-
ħallelin meta l-ġenituri jkunu ħallewhom waħedhom id-dar, li n-nanniet iħosshom ħażin, 
splużjoni ta' xi kamra tan-nar, u qatgħa li ma tkun xejn ħlief ċajta maħduma mill-ħbieb. 
 
Oħrajn irrakkuntaw xi ġrajja li ġrat f’ħajjithom. Ħarġu ħafna ideat differenti minn dan it-titlu, 
bħal: inqata’ d-dawl, inxtegħlet xemgħa, u qabdet il-kamra tal-banju; xi ħadd ra kelb il-baħar 
jaqta’ id xi ħadd fil-baħar; oħtu tilfet it-tarbija (“u dan isejħulu ‘miss cariage’!!”); kien qed jistad 
u waqa’ l-baħar minn fuq id-dgħajsa; intilef ġo żoo fl-Afrika; miet ħabib tiegħu ta’ tnax-il sena 
fil-grawnd; ġie misruq mill-ħallelin; meta m’għaddiex mill-eżami tal-Junior Lyceum; jum li fih 
sar xi terremot; xi ħuta qalbitlu d-dgħajsa f’nofs ta’ baħar; li kien fuq il-post meta waqgħu t-
Twin Towers; li sar xi inċident ħdejn il-baħar, bħal ngħidu ra lil sieħbu jaqbeż u jikser xi parti 
minn ġismu jew inkella kien qed jegħreq jew saħansitra tela’ mejjet; u ħafna oħrajn. Però 
naħseb li l-aktar ideat komuni f’dan il-komponiment kienu dawn: li taret xi kamra tan-nar u li 
fiha kien hemm xi qarib jew xi ħabib; li ħadu lil xi ħadd minn tal-familja l-isptar; li kien waħdu d-
dar u daħlu xi ħallelin fuqu; jew inkella li kien f’nofs ta’ baħar u waqfitlu d-dgħajsa għaliex il-
mutur ma setax jistartja. Ikun hemm min jipprova jdaħħal is-sorpriża bħala element tan-
narrattiva. Pereżempju, kien hemm kandidat qal li beda jisma’ l-ħsejjes fid-dar u ma tax kas 
għax ħaseb li kien ir-riħ.  Fl-aħħar qam jiċċekkja u sab li l-kelb ħariġlu ż-żibel kollu u ferrxu 
mal-kċina kollha!!  L-għeluq tal-istorja kien differenti, peress li jġiegħlek taħseb li se jsib xi 
ħalliel ma’ wiċċu, bħalma spiċċaw ħafna mill-komponimenti l-oħra. Storja aktar oriġinali kienet 
fejn l-istudent beda jirrakkonta li kien ħuta u għamel ħbieb ma’ ħuta akbar minnu, allavolja 
ommu qatt ma ħallietu.  Din ħaditu d-dar tagħha peress li ġġieled ma’ ommu minħabba fiha u 
ma kellux fejn joqgħod.  Xħin wasal id-dar tagħha sab lill-familjari lesti biex jikluh.  Fl-aħħar 
mill-aħħar salvatu ommu għax kienet qed issegwih bil-moħbi.  
 
Ġieli nsibu xi komponiment b’għeluq tajjeb, bħal dan: “Dakinhar ħadt l-akbar qatgħa ta’ ħajti.  
Illum il-ġurnata sentejn wara il-mewt superajt il-qatgħa u x-xokk li ħadt u qed naprezza il-
mumenti sbieħ li għaddejna flimkien.” 
 
Min-naħa l-oħra, kien hemm ukoll xi stejjer ftit esaġerati/inkredibbli: 

• meta kienu qed jilagħbu noli:  “Beda addej il-ħin u għamilna kważi siegħa minajr ma 
issibna u iddeċidejna li ninżlu u immoru naraw jekk ġraliex xi ħaġa.”  

• rebaħ biljett tal-lotterija għal vjaġġ l-Italja u wara mar jiċċelebra fil-każin.  Wara ftit 
ġew xi nies b’wiċċhom mgħotti u bdew jisparaw fid-direzzjoni tagħhom.  Xħin telqu 
ħareġ jittawwal u sab lil tnejn minn sħabu mejtin. “Wara xi żmien kont sirt naf li seħħ 
dan l-attakk minħabba l-għira għalijja għax kont irbaħt il-lotterija.” 

• marru l-baħar u oħtu bdiet tibki fl-ilma.  Tellagħha u kellha sieqha kollha demm.  
Rabathielha bil-flokk u “jien u missieri ħadnija l-isptar iżda ommi u żewq ħuti l-oħra 
baqgħu l-baħar.”  Ommu u ħutu baqgħu jgħumu l-baħar! U wara l-isptar imbagħad 
għaddew għalihom u marru d-dar. 

• Tarbija fil-‘buggy’ waqgħet it-taraġ u hi u nieżla ġiet fil-bitħa tal-ġar għaliex “it-taraġ 
kien jagħti għal-bitħa tad-dar l-oħra.”  Meta niżlet fil-bitħa tal-ġar, ġol-bitħa kien hemm 
saqqu u ġiet fuqu.  B’hekk ma ġralha xejn. 

• Oħtu kienet mejta ħdejh fuq is-sodda tal-isptar u hu lanqas induna.  U wkoll hu wara 
ma setax joħroġ aktar mill-isptar għax id-dawl tax-xemx joqtlu.  Baqa’ għal għomru l-
isptar. 
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Insibu spiss xi ideat li ma kinux spjegati tajjeb. B’eżempju nsemmu dawn:  
• “Sibt lil ommi li wkoll kienet qammet minnufih.  Missieri u ilkoll morna niġru infiċuh.  

Jien kont niżel isfel meta fit-taraġ ħadt qatgħa meta rajt il-missieri mitluf minn senħiħ u 
X’ mindud fuq it-taraġ.  Jien da hil b’dik il-qatgħa qawwija bil-kemm flaħt niċaqlaq u 
nitkellem.  Mort tiħajjat l-ommi u din ġiet minnufih.” 

• “wara li kilna morna taħt il-ħaruba u qadna nixorbu u sina sirna demel tant kemm 
xrobna u wara qadna inpejpu u amilna ir-riċeta tanna ta sigaretti taqabna flixkun u 
daħalna sigaru ta ‘cerry’ u 2 sigaretti gol flixkun u qadna inpejpu.” 

 
Biex nagħtu idea aħjar ta’ x’qed jinkiteb mill-kandidati f’dan il-livell (ukoll meta għandhom 
suġġett għal qalbhom) ħa nagħtu dawn is-siltiet: 

“Kif wasalna hemmek kulħadd niżel jowgħm. Ftit wara jiena u tnejn min sħabi tlajna 
nixemxu naqa iżda l-oħrajn baqu fil-baħar xi nofsija wara kulħadd beda tila mil-
baħar.” (wisq żbalji ortografiċi + bla punteġġjatura xierqa + xi elementi kollokjali);  

“Daqqu satejn u nofs biex imorru dar irkibt it-transport pubbliku u wasalt dar x’ħin nasal l-
ommi ma’ naħsix dar għax kienet telqet ix-xogħol.” (Is-sentenza li ma tinftiehemx 
kollha);  

“Jien u ħija morna lestu l-klieb ghal-magħna u ħadnilhom ukoll l-ikel maghna ilma u ħafna 
affarijiet tagħhom.” (il-Malti jinstema’ barrani);  

“Malli wasalna il-Ħamrun. F’daqqa u il-mument toħroġ tifla min warra karrozza biex taqsam 
għan-naħa l-oħra.” (punteġġjatura żbaljata);  

“Aptit immur imkien. Min hemm u min hawn mort għax kellhom jiġi għalija ommi hemm.” 
(użu ħażin tal-ġens u l-għadd);  

“Dakinhar ħadt l-akbar qatgħa ta’ ħajti kien il-Ġimgħa oħra, kont qeda id-dar nara it-
televison u smajt ħoss ġejj mil-kamra ta fuq il-bejt għal-lewwel ma tajċ kassu għax 
qedt dak waqa xi ħaġa.” (wisq żbalji ortografiċi ppreżentati f’sentenza waħda li 
kellha tkun erba’ sentenzi sħaħ);  

“Il-garra tiegħi qaltli għalfejn gralli hekk jiena qatila lil kien hemm habieb tiegħi lil kellu jinżel 
jaħdem in-nar dik l-għodwa hija qalti biex ma faxax rasi qabel memx xejn!” 
(djalogar imgerfex, seta’ kien ordnat aħjar + l-espressjoni batuta)  

 
Tajjeb li l-kandidati jintwerew kif għandhom jiktbu storja. Dan ir-rapport iħeġġeġ it-tagħlim u t-
tħarriġ fil-kitba tal-komponiment narrattiv. Komponiment bħal dan jitlob introduzzjoni tajba, u l-
introduzzjoni tista’ tkun effettiva anki meta ma jkollha xejn speċjali bħal dawn it-tnejn li ġejjin: 
“Kien it-Tnejn u peress li ma kellnix skola stajt nibqa’ rieqda naqra oħra għax ma kellix 
għalfejn inqum kmieni. Kif saru xid-disgħa qomt. Kienet ġurnata xemxija kif jaf jagħmel is-sajf, 
ilbist u mort fejn ommi fil-kċina biex nieħu l-kolazzjon.” (Introduzzjoni tajba); “Kulħadd xi darba 
jew oħra jgħaddi minn xi mumenti koroh fil-ħajja. Mumenti ta’ swied il-qalb u disperazzjoni. Xi 
ftit ta’ xhur ili għaddejt minn esperjenza li ħalliet qatgħa kbira fuqi.” (Introduzzjoni tajba). Dawn 
l-introduzzjonijiet huma ċari fir-rakkont tagħhom. Kull sentenza fil-fatt għandha tkun ċara. 
Araw din is-sentenza kemm hi ċara bil-koeżjoni u l-argument loġiku tagħha:“Kien is-Sibt 
filgħaxija, il-membri tal-familja kollha kienu ħarġu, iżda jiena bqajt ġewwa nistudja għax l-
eżamijiet kienu fil-qrib.” (Koeżjoni: argument loġiku). U dan il-komponiment jitlob ukoll 
konklużjoni xierqa: “Dik kienet ġrajja vera kerha. Kienet l-akbar qatgħa ta’ ħajti. Forsi ma kien 
imissni qatt mort nara x’kien dak l-għajjat. Kieku llum il-ġurnata ma għaddejtx minn 
esperjenza u qatgħa hekk kerha.” (Konklużjoni tajba) 
 
U komponiment bħal dan jista’ jippermetti grad ta’ informalità bħal f’dawn l-eżempji: “Dak iż-
żmien kien il-bidu tax-xitwa u taf int kulħadd issu jintefa ġew għas-sħana”  u “Kien fil-21 ta’ 
Awwissu 2007 meta ħadt qatgha nobes li ma ninsieja qatt ħajti.” Imma m’għandux ikun wisq 
informali bħalma hi din is-silta: “It-tabib induna li qeda nibza u qalli biex ma nibza. Ali alxiex 
get. Jiena qellu biex namel it-test talpipi biex nara jekk minix tqila. Ok andek ilpipi u jien etlu 
iva.” Barra minn hekk, id-djalogar fin-narrattiva għandu r-regoli tiegħu. 
 
F’komponiment bħal dan seta’ wkoll kien hemm effetti qawwijin bit-tħaddim tal-element ta’ 
sorpriża. Komponiment minnhom beda hekk: “X’ħin wasalna l-Olanda għand iz-ziju tani karta 
bl-indirizz għaliex qalli li hawn diffiċli ssib it-triq lura jekk tintilef.” Imbagħad il-komponiment 
jirrakkonta li marru jżuru xi monti, xi post sabiħ eċċ. u jispiċċa billi jgħid li n-narratur intilef u 
kellu juża l-karta taz-ziju, ħaġa li stajt tbassarha mill-bidu. F’komponiment ieħor raġel xiħ qal 
lin-narratur u lil sħabu li fil-baħar hemm il-klieb il-baħar, u wara ftit kelb il-baħar gidem mara; 



Ir-rapport ta’ Eżaminaturi fil-livell taċ-ĊES – Mejju 2010 
 

 8 

meta l-komponiment kompla biex jagħtina l-qatgħa tal-istorja din (li stajna nbassruha) kienet li 
sieħbu niżel jgħum u kelb il-baħar ħatfu (aktar traġedja milli qatgħa!). 

 
 
 3. “Ir-rispett lejn l-anzjani” 
 
Għalkemm dan is-suġġett ma ntgħażilx daqs it-tnejn l-oħra ta’ qablu, bosta minn dawk li 
għażluh dehru li kellhom iżjed ideat ċari fuq dak li kienu qegħdin jiktbu. Ħafna mill-argumenti 
kienu tajbin, iżda spikkaw dawk il-ftit illi ma ddiskutewx biss dak li qed jiġri f’pajjiżna iżda 
tkellmu wkoll fuq ir-rispett lejn l-anzjani f’kulturi oħrajn. Minn titli bħal dawn wieħed jista’ 
jinduna bid-differenza fl-ideat (maturi jew le) bejn kandidat u ieħor. Jirrifletti għalhekk kemm 
wieħed ikun jaqra, jisma’, u jaddatta dak li jkun tgħallem . In-nuqqas l-aktar komuni li nħass 
f’dawk li għażlu dan is-suġġett kien li mhux dejjem intlaħaq it-tul mitlub. Infatti, kien hemm min 
f’dan il-komponiment kien ristrett wisq fl-ideat. Dawn il-kandidati bbażaw il-kitbiet tagħhom fuq 
l-istess tliet punti – li jmorru jżuru l-anzjani, li jmorru jaqduhom, u li jgħinuhom jaqsmu t-triq u 
jqumulhom fuq tal-linja. Ma kienx hemm minnhom min ħaseb ftit f’ideat aktar maturi u li jixirqu 
lil dan il-livell.  

 
Ħafna oħrajn ħarġu l-punt li r-rispett lejn l-anzjani dan iż-żmien naqas ħafna.  Huma jgħidu li 
għandna nuru rispett lejn dawn in-nies għax huwa dmir tagħna. Dawn li ġejjin huma biss 
eżempji.  

• “Fil-ħajja tagħna ta’ kuljum, aħna niltaqgħu ma ħafna tipi differenti ta’ nies.  
Ġeneralment dawn it-tipi ta’ nies jinqasmu f’kategoriji skont l’eta’ tagħhom.  Insibu 
trabi, tfal, żgħażagħ, adulti, kif ukoll anzjani.  Huwa dmir tagħnha tagħhna li nuru 
rispett lejn kulħad.” (introduzzjoni).  

• “Il-ħajja hi mportanti għal kull min jgħix, nies ta’ kull eta’ għandhom għandu ikollhom 
rispett ib-bilanċjat.  Persuna b’diżabilita’ għandu ikollha rispett, anki l-anzjani li ħafna 
miż-żagħ żgħażagħ illum il-ġurnata ir-rispett niżel w u dan mhux sew minħabba li 
huma iġġieldu għall-ħelsien u l-indipendenza ta’ Malta.”  

 
B’hekk jagħtu suġġerimenti kif għandna nuru rispett lejn l-anzjani tagħna.  Xi wħud minn dawn 
kienu li għandna nistednuhom għall-ikel u jekk ma jiġux noħdulhom l-ikel aħna, immorru 
nixtrulhom, inżuruhom, ngħinuhom jaqsmu xi triq, jew inġorrulhom xi basket tax-xirja u nagħtu 
kas u nisimgħu xi jridu jgħidu. Dan għaliex skont il-kandidati, l-anzjani għandhom storja u 
tradizzjoni u kif ukoll għaliex għada pitgħada aħna għad inkunu bħalhom. Għalkemm l-anzjani 
jistgħu jkunu ta’ piż, fl-istess waqt jistgħu jkunu ta’ għajnuna għas-soċjetà bħal meta jieħdu 
ħsieb it-tfal u jagħtu l-pariri lill-familja. Uħud minnhom ukoll jgħinu fil-faċendi. 
 
F’dawn il-komponimenti ssemmew ukoll il-“homes” u l-“careworkers” li skont il-kandidati jgħinu 
ħafna lill-persuni anzjani.  Ħafna mill-istudenti semmew u ssuġġerew li l-anzjani għandhom 
jattendu l-attivitajiet li jkunu organizzati għalihom, kemm mill-Kunsilli Lokali u kemm miċ-ċentri 
parrokkjali.  Għal dawk li jgħixu fid-djar tal-anzjani, imbagħad jissuġġerixxu l-parteċipazzjoni fl-
attivitajiet li jiġu organizzati mill-istaff tad-dar stess.  Qalu wkoll li hawn ħafna ċentri u għaqdiet 
li għandhom imorru u jingħaqdu magħhom. Għalkemm fil-maġġoranza tal-komponimenti, l-
anzjani dehru bħala nies li għandhom bżonn l-għajnuna u l-kumpannija tagħna, kien hemm xi 
kandiati, għalkemm ftit, li semmew li hemm anzjani li baqgħu attivi ħafna f’ħajjithom. 
 
F’dan il-komponiment spikka wkoll il-qawl “Kliem ix-xiħ żomm fih”. Kultant il-kandidati joħorġu 
b’xi proverbju tagħhom: eż. “L-anzjani kbar f’età imma kbar fl-intelliġenza.” Bħala punt pożittiv 
ngħidu li nstabu wkoll xi argumenti loġiċi bħal: “Għandna nuru ċertu rispett lejn dawk in-nies li 
daħħlu sewwa fl-età, wara kollox m’għadhomx b’saħħithom kif kienu fi żmienhom. 
M’għadhomx iżommu fuq sieqhom sew bħal ma kienu jagħmlu qabel.” Imma jkun hemm min 
lanqas jinduna li dak li jkun qed jikteb jista’ jkun ambigwu: eż. “L-anzjani m’għandhom xejn 
anqas minnha u qabel huma kienu nies bħalna.” (għaliex, issa m’għadhomx nies bħalna?!) 
Għandhom jiġu evitati ġeneralizzazzjonijiet (bħal: “dawn l-anzjani imutu ghax ma ikunux jistaw 
jaħdmu għal flus u it-tfal tagħhom ma jagħtuhom għajnuna,”) u kontradizzjonijiet (bħal: “Meta 
nikbru fl-età, kulħadd jiġi mwarrab ġo dar tax-xjuħ.  Illum il-ġurnata ħafna minn dawn l-affarijet 
qed jinqatgħu.”  - jew kulħadd qed jiġi mwarrab jew inkella l-affarijiet qed jinqatgħu.; ma 
jistgħux isiru t-tnejn fl-istess ħin). Bħala punti negattivi oħra nsemmu dawn li ġejjin: “Jien 
għandi in-nannit tijaj gbar ħafna u isibhu ħafna kliem mhux xiraq meta joħorġu ma nafx għall-
fejn ghax qatt mamlu denni il-ħatt saħansitra għanka mall-lejl idejquhom imorru idoqulom il-
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qanpina jew jinpustawlom xi ittra mux xirqa.” (konfużjoni ta’ ideat f’sentenza waħda); “nistaw 
namlu għat ta’ karrita’ immorru inzuru dar ta l-anzjani niħdulhom x’aħaġa ta’ likel jew xi ktieb 
biex jaqraw jew x’aħaġa tal-crafts ħaj jkollom biex jadu l-ħin.” (ħafna żbalji ortografiċi 
f’sentenza waħda); “Kulħadd għandu bżonn jirispetta lil dawk ta’ madwarek. L-anzjani ukoll 
jidejqu hekk.” (Mingħajr koeżjoni + taħlita tal-persuni). 
 
 
 4. “F’sala tal-isptar” 

 
Dan kien l-inqas suġġett li ntgħażel. Kien hemm min ħaddem stil deskrittiv biex iwieġeb dan 
is-suġġett, għalkemm ħafna oħrajn dawruh għal stil narrattiv u rrakkontaw xi dizgrazzja li 
wasslithom f’sala tal-isptar. Dawn tal-aħħar spiċċaw biex irrakkontaw wisq qabel daħlu għas-
suġġettt. Numru konsiderevoli ta’ kandidati li għażlu dan it-titlu ma fehmux x’inhi “sala” tal-
isptar u qagħdu jirrakkontaw meta qagħdu jistennew biex imisshom għal xi appuntament. 
Komponiment li spikka kien dak li ambjenta l-komponiment tiegħu f’sala ta’ sptar militari waqt 
it-tieni gwerra dinjija.  
 
Xi kandidati rrakkuntaw x’raw f’sala tal-isptar jew għaliex kienu fiha huma bħala pazjenti (f’dan 
il-każ jinnutaw kemm il-ħin huwa prezzjuż) jew inkella għaliex marru jżuru lil xi ħadd.  Żewġ 
ideat li spikkaw kienu li l-infermiera jaħdmu ħafna u jieħdu ħsieb il-pazjenti u li s-swali huma 
sbieħ, bit-televixin, bl-internet, u b’ħafna faċilitajiet.  Però ma naqasx li jissemma wkoll it-
tgergir tal-anzjani.  Kważi dejjem ikun hemm xi xiħa tgħajjat jew teqred. Uħud oħrajn 
irrakkuntaw dwar xi inċident li seħħ fis-sala, bħal pereżempju, daħlu l-ħallelin biex jeħilsu lil 
seħibhom mis-sala tal-isptar u żammew lilhom bħala ostaġġi.  Jew inkella li kien hemm 
priġunier li l-ħin kollu pprova jagħmel ħafna affarijiet biex jaħrab. Xi kandidati qalu li kienu 
huma stess li kienu jaħdmu fis-sala u ddeskrivew x’jiġri.  Dawn jinqasmu fi tnejn.  Kien hemm 
min irrakkonta x’jiġri verament fl-isptar bħal jieħdu ħsieb il-pazjenti u jqassmu l-pilloli, inkella 
kien hemm min taha xejra narrattiva, eż. purtinar li jaħdem ġo sala u darba nqata’ d-dawl 
meta mar ix-xogħol u jirrakkonta x’għamel. 
 
Bosta rreferew għall-Isptar Mater Dei u kien hemm kandidat li skopra sptar “ieħor” meta qal 
“morna l-isptar ‘Mater Day’.” Kien hemm, però, xi wħud li kitbu fuq l-Isptar San Luqa.  Dawk li 
għamlu dan iddeskrivew is-sala bħala waħda li kellha ż-żebgħa mqaxxra u kerha, sala antika, 
u li ddejqu fiha. U kien hemm kandidat li ħareġ dan il-paragun: “Sala ta’ sptar qisha arloġġ, 
meta xi ħaġa żgħira ma tibqax taħdem kif suppost l-isptar jieqaf.” Kien hemm min kien 
prużuntuż u ta tagħrif falz:  

• “tista’ tgħid li f’din l-imbierka sala li kont fija rajt min kollox, kemm kbar, żghar.  
anzjani, biki, ferħ, mewt, twelid u saħansitra nies morda mentali mhux fiżikali biss.”  
(poġġa lil kulħadd ġol-istess sala!) 

• “Kien hemm min kellu marda li tinfirex man-nies fis-sala.” 
• “It-tqala tal-bniedem normalment iddum  seba’ xhur.”  

 
Kultant insibu komponiment immaġinattiv ħafna bħal ta’ dak il-kandidat li kiteb fuq meta kien 
pazjent ġo sala u billejl dehritlu tifla li kienet mietet hemmhekk u wara li ħareġ mill-isptar baqa’ 
jmur iżurha xorta fis-sala.  Darba mar u beda jsejħilha u ma wieġbu ħadd. Wara xi żmien fis-
sala sabu tifla li qatt ma difnuha.  Difnuha, u issa se jmur jaraha fuq il-qabar.  Wara kiteb ktieb 
dwarha u s-sala semmewha għaliha.  
 
4. Analiżi ħafifa tal-lingwa tal-komponimenti 
 
Niltaqgħu ma’ bosta punti negattivi: 

• “fl-istejġ li jmiss, ġie anżjan fuq il-karrozza tal-linja u ovjament ma kienx hemm post 
fejn jista jogħod. Stejjent għal xi żewġ minuti u ħadd ma qam minn postu u għalhekk 
qomt għalih. Hu beda jgħidli grazzi” (= qomtlu) (qam għal = attakka) (użu ħażin ta’ 
verb prepożizzjonali)  

• “L-anzjani huma bħal ġojjelli fis-soċjetà. Bosta nies ma jifmhux dan il-kunċett peress li 
minn barra (i) dawn in-nies huma żgħar u jgħidru dgħajjfin, imma (ii) jridu jifhmu li 
mentalment (iii) huma nies li jistgħu jagħtu ħafna lis-soċetà minħabba l-esperjenza li 
għandhom.” (ambigwità strutturali minħabba taħwida tas-suġġett: is-suġġett f’(i) 
sintattikament jirreferi għal “bosta nies” imma semantikament jirreferi għall-“anzjani”; 
imbagħad is-suġġett f’(ii) jirreferi għal “bosta nies” u f’(iii) għall-“anzjani”)  
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• “Il-ħin malajr għadda u kienu tiġa saru t-tlieta. Hemmhekk iddecidejna biex nieklu.” (= 
F’dak il-ħin) (avverbju li juri post użat żbaljat għall-ħin) 

• “Ommi l-istess ġrala ma stetetx temmen għajnejha u baqet skantata għal dak kollu li 
kien qed jiġri.” (= temmen lil għajnejha; baqgħet skantata b’dak…) (influwenza tal-
Ingliż “she couldn’t believe her eyes” + prepożizzjoni żbaljata fil-frażi verbali) 

• “Naħseb qatt kont daqshekk eċċitata biex nara oħti.” (= qatt ma kont; nara lil oħti) 
(elementi grammatikali nieqsa) 

• “Is-Surġent li kien quddiemi beda’ jsaqsini ‘xi ftit domandi’ li kienet fil-verità lista ta’ 
mistoqsijiet.” (= kienu) (il-verb fil-propożizzjoni relattiva ma jaqbilx man-nom) 

•  “Tlajt ‘il fuq biex imur nara jekk ħija kien għadu rieqed jew jekk ried xi ħaġa.” (= kienx, 
riedx) (nuqqas ta’ struttura kompluta tal-kondizzjonal: “jekk ħija kienx għadu rieqed 
jew jekk riedx xi ħaġa”) 

• “Wara li waqajt ommi ħaditni fi klinika pubbliku u hemm hekk tabib qalli mur l-isptar 
għax qalli li f’sieqek għandek ksur.” (= qalli: “Mur l-isptar għax,” qalli, “f’sieqek 
għandek il-ksur.”) (taħlita ta’ diskors dirett u indirett) 

 
F’din l-analiżi li ġejja mhux se jissemmew it-tikek li tħallew barra minn fuq xi ittri u lanqas in-
nuqqas jew l-użu żbaljat ta’ punteġġjatura. 
 
“Dakinhar ħadt l-akbar qatgħa ta’ħajti” 
“Ftit secondi (i) wara smajt xi ħadd iħabbat ma (ii) xi ħaġa fuq mil-ħoss (iii) kienet issa (iv) it-
tieqa tal-kamra tiegħi izda impossibbli li xi ħadd jilħaqha għax qeda (v) naqa  (vi) mhux ħazin 
fl-għoli. Tlaqt fuq arġajt u kont qbadt ngħaja daqs kemm kien ilni tiela (vii) u nizel (viii) it-taraġ. 
Tgħidx kemm kont qed nibza, (ix) pruvajt (x)  nikkalma imma għalxejn wara nisma’ ħoss min 
(xi)  isfel, jien u nizel isfel fuq raġa (xii) ħabat.(xiii)” 
 
(i) ma jafx id-differenza fil-ħoss bejn l-ittra “ċ” u l-ittra “k” fl-alfabett Malti; 
(ii) prepożizzjoni mingħajr apostrofu; 
(iii) prepożizzjoni u artiklu magħqudin ħażin; 
(iv) “issa” minflok “qisha”; 
(v) “qeda” minflok “qiegħda”; 
(vi) “naqa” minflok “naqra”; 
(vii) u (ix) u ( xii) Verb li fih l-“għ” u meta ġie kkonjugat tħalla l-apostrofu barra; 
(viii) “niżel” minflok “nieżel” fil-participju attiv; 
(x) “pruvajt” minflok “ippruvajt” – verb rumanz li jirdoppja l-konsonanti tal-bidu meta 
tikkonjugah; 
(xi) min monflok minn – prepożizzjoni; 
(xiii) habat minflok ħabbat fit-tieni forma. 
 
“Ir-rispett lejn l-anzjani” 
“ Nistaw (i) inħarsu lejn l-anzjani aħna ż-żgħazagħ Speċjalment (ii) bħala għalliema jew il-
gwida tal-ħajja tagħna, għax jagħlmuna (iii) l-izbalji li kienu għamlu fil-passat u jejdulnha  (iv) 
x’għandna namlu (v)  u jipprevenunha (vi)  milli nagħzlu t-triq il-ħażin.(vii)” 
 
(i) verb bil-“għ” miktub ħażin; 
(ii) ittra kbira għalxejn u sintassi ħażina fl-ewwel sentenza; 
(iii) verb bil-“għ” fit-tieni forma miktub ħażin – prepożizzjoni “mill-” imħollija barra li biddlet 
totalment is-sens tas-sentenza; 
(iv) il-verb irregolari “qal” ikkonjugat ħażin bil-pronom mehmuż tal-femminil; 
(v) verb bil-“għ” imħollija barra; 
(vi) pronom mehmuż tal-femminil miżjud mal-pronom tal-ewwel persuna plural; 
(vii) il-ġens tal-aġġettiv ma jaqbilx mal-ġens tan-nom. 
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“Il-kamra ideali” 
“Il-kamra tiegħi ma tantx hi kbira izda go fiha kollox issib ovjament l-affarijiet li nħobb jien. Hija 
ta’ lewn safrani u ġo fiha issib (i) sodda, komodina , kwardarobba (ii), mejd (iii) tal-komputer li 
fuqa (iv) namel (v) ix-xogħol tad-dar u nistudja ukoll (vi), issib ukoll mejda tat-televisjoni (ii) u 
fejn għandi il-(i)‘playstation’ ukoll insomma kamra perfetta għalijha (iv). Mal-kamra ukoll 
għandi ukoll (vii) il-kamra tal-banju din il-kamra ma tantx hi kbira laqas (viii) kull manda (ix)  
hija doxxa, toilet u sink. Din il-kamra f’daqqa bl’ingliz (x)  jajdulha  (xi) ‘unsweet’ (xii) għaliex 
għandha kamra tas-sodda u kamra tal-banju imwahlin (xiii) ma  (xiv) xulxin.” 
 
(i) vokali tal-leħen żejda;  
(ii) żbalji tal-konsonanti rotob u qawwija;  
(iii) kelma mhix kompluta; 
(iv) pronom mehmuż miktub ħażin; 
(v) verb b’konsonanti tal-għerq nieqsa; 
(vi) “ukoll” minflok “wkoll”; 
(vii) repetizzjoni tal-istess kelma għalxejn;  
(viii) “laqas” minflok “lanqas”; 
(ix) verb bil-“għ” miktub ħażin + pronom mehmuż tal-femminil miktub ħażiin; 
(x) l-artiklu mal-partiċella “bi” miktub bl-(‘) minflok bis-sing; u “ingliz” minflok “Ingliż”; 
(xi) verb bil-“għ” miktub kif jinħass;  
(xii) “unsweet” minflok “en suite”; 
(xiii) verb tat-tieni forma miktub ħażin + vokali tal-leħen żejda; 
(xiv) prepożizzjoni mingħajr apostrofu. 
 
Il-kandidat qiegħed jikteb eżatt daqs li kieku qiegħed jitkellem.  
 
Kultant insibu xi kandidat li ma jagħmilx sens b’dak li jikteb: 

Fil-ħin u l-mument qabżet ix-xwejħa u qaltilna li d-destinazzjoni ta’ missirkom minn dejjem 
kienet li ssir dinosawru. Għalhekk lili qalli Alla u nebbaħni bih u qalli biex inbidlu 
f’dinosawru. 

F’qalbi ajma ħej immha għalxiex isomm qed igagħluni ma naħmilx dan tant wara snien  
nistudja izjed ma jdejaqni il-ftuħ u il-kobor. 

 
In-nuqqas ta’ punteġġjatura xierqa kienet fattur innotat mill-eżaminaturi kollha. B’eżempju 
nsemmu dawn li ġejjin: 
• “Dawn għaddew mil-gwerer u batew, dawn għamlu ħafna ġied għall-pajjiż u qabżu 
għall Malta b’hekk batew u għalhekk aħna għandna nuruwhom rispett u najnuwhom għax 
kienu huma li ħadmu għall ġied li qedin ngħixu fieħ aħna.” 
• “Hu saru xis-seba’ u nizluha ghal opperażjoni u jien kont kuntent li kollox sew qedha 
imma it-tbissima ma’ tantx dammet fuq wiċċi għax qallu li regaw tawa żewg attaki ta’ qalb 
b’saħħitom din id-darba u qalbet ħażin ħafna hu li ma’ jafux kemm għandha cans tgħix u dak 
il-ħin ħasejt afsa go qalbi u it-tobba telawa fuq nett u bdew jipruvaw igibuwa f’sensija imma 
Kien kollu ta’ xejn għax qalulna li ħalitna u jien dak il-ħin b’kejt l-iktar darba f’ħajti għax kont 
qisni tlift l’ommi. 
• “Wieħed minnhom qalli ejja għax lilhek konna qed nistennew.  Jien għedtlu OK, issa l-
aqwa li wasalt.” 
• “xi wara għaxar minuti iċempuel missieri jerġa fuq il-mob ta’ ommi u wegbitu u qalla 
isma sinjura qallu tiħux qata imm emm il-ragel tijak waqa dix surli u ommi qaltlu u wejja ġan 
toqod titnejjek qaltlu ejja ħa niklu.  Imma qalla le sinjur aħna ta’ l-ambulanza cempilnilek mil-
mobile tar-raġel tijak għax ma nafuħx il-mobile tijak.  Qaltlu veru qalla iwa u qaltlu fejn qijad 
qalla sejrin l-isptar issa u kif qattat ommi qaltli u jin ħat qatgħa kbira” 
• “Għali inti ijet waħdek awnek etlu iva sir.  Għali jinporta’ nithlu naraw jien imwerwer 
wegibtu ma’ nafx kem jiħu gost sir missieri: jekk ikun jaf li daħalt in-nies meta ma ikunx għawn 
hu.  Fil-pront  għali andek ideja x’ħin sar dawn id-diski jajtu mela et taħseb li toqot waħdek 
f’din it-triq għali l-puluzija liħor.  Ma tejt xejn rega saqsini etlu skuzani Sir ma kelix ideja li sar 
daqsek hin għali jek jerġa jitħol report iħor jiħodni lasa mijaw …” 
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Fil-Malti mitkellem hawn ħafna li jlissnu l-akka meta normalment suppost tkun siekta. Dan il-
fenomenu qiegħed jinfluwenza l-kitba, u b’eżempju nsemmu dawn li ġejjin: 
 

• “Raġel li kien qijad fil-viċin ta’ Jane induna x’hinu jiġri u mar jaqdef b’kemm għandu 
saħħa biex isalvaħha.” 

• “Jien toġobni n-natura u naraħha ta’ serħan għal moħħ.” 
• “Lanqas kienu għaddew sitt minuti li l-ġuvni ħareġ pistola u immiraħha lejna.” 
• “Nimmaginahha wkoll bla saqaf ħalli bil-lejl qabel ma norqod inkun nista’ nara l-istilel.” 
• “Imbilli ħadd ma kien xtraħħha ma jfissirx li kien hemm l-iħirsa.” 
• “F’daqqa waħda ndawwar wiċċi u nara lin-nanti malart, taħha ħess ħażin.” 
• “Minn dakinhar l-‘hawn nista’ ngħid li qiegħed napprezzahha iktar kull ġurnata li 

nqatta’ ma’ familti għax Alla biss jaf x’jista jiġri minnha iktar il-quddiem jew għada 
stess.” 

• “Din tkun taf li l-omm vera jinterressagħha minn bina għax il-ħarsa tgħid kollox.” 
• “Il-ġurnata kienet l-erbatax ta’ Awissu, f’ġurnata belezza tas-Sajf fejn ix-xemx, jekk 

tafdaħha taqlik ħajja.”  
 
U niltaqgħu wkoll ma’ bosta elementi pożittivi: 
 

• “Ir-rispett lejn l-anzjani għandu jingħata l-ikbar importanza minħabba diversi raġunijiet. 
L-ewwel nett, kienu huma li ġġieldu għad-drittijiet tagħna lkoll u fi żmienhom taw 
kontribut sabiex Malta ssir indipendenti. Hemmhekk, diġà wieħed għandu jkun grat 
lejhom. It-tieni nett, huma l-anzjani li fil-ġurnata tal-lum qed joffru għajnuna lill-familji 
tagħhom billi jieħdu ħsieb lit-tfal sabiex il-ġenituri jkunu jistgħu joħorġu jaħdmu sabiex 
ħalli jikkumbattu mal-għoli tal-ħajja li dejjem jiżdied.” (koeżjoni: argument loġiku ħafna; 
jiftaħ bi stqarrija u jkompli b’ideat fattwali biex isaħħaħ l-istqarrija tiegħu; għandu użu 
strutturali kkomplikat (l-aktar bis-subordinazzjonijiet) imma mexxej u ċar u bla żbalji; 
iż-żewġ raġunijiet li jagħti huma kumplimentari għal xulxin għax l-ewwel raġuni tieħu l-
aspett storiku u t-tieni raġuni l-aspett ekonomiku; il-ħsieb jidher ibbilanċjat ħafna; il-fatt 
li ingassa “sabiex” biex ma jirrepetihiex ukoll jindika moħħ loġiku u konxju tal-lingwa) 

• “Kollox beda meta għalaqt it-tmintax il-sena, taf inti hawn Malta meta tagħlaq din il-
famuza età tfisser biss li fl-aħħar daqshekk irkibt tal-linja jew saqsjet lil missieri biex 
jaddi għalija wara Paceville, dik mistħija. Imma, naħseb indunajtu ghall xix qed 
nalludi, għall-imbarka licenzja tas-sewqan, dik lit kun ilek toħlom għaliha iktar mitt-
tmin siegħat li tagħmel rieqed, u dik ukoll li ħa turik u tiftaħlek ħafna bibien 
specjalment il-bieba tas-sewwieq.” (minkejja l-bosta zbalji, dan il-komponiment 
għandu stil mexxej u ħelu, imżewwaq bi ftit sens ta’ umoriżmu wkoll speċjalment bil-
pun tal-aħħar fuq il-bibien u l-bieba) 

• “Ħajti kienet inqalbet minn ta’ taħt fuq, donnu kamra mudlama vojta u bla ħajja. Dak il-
lejl kont se norqod waħdi aktar minn qatt qabel. Propju jien u l-baħħ, il-baħħ u jien. Il-
baħħ jikbi u jien nibki. Jekk il-maħbub tiegħi ma kinx qed jismani jew le ma nafx imma 
ħassejt biss solitudni.” (dan il-kandidat f’din il-konklużjoni għamel referenza sottili 
għall-poeżija ta’ Anton Buttigieg: aspett ta’ integrazzjoni kulturali) 

• “Il-ħajja hija kkomplikata għall-aħħar u b’hekk il-kelma ‘ideali’ ma teżistix. Anke l-
utopia ta’ Platun. Hu ta deskrizzjoni ta’ stat perfett u ideali iżda fil-ħajja ta’ kuljum, dak 
li iddeskriva bħala utopija m’ihx prattika. Minhabba f’hekk il-kamra, ideali kemm hi 
ideali, m’ihx ideali u sfortunatament irridu jkollha n-normalità.” (tentattiv filosofiku fil-
konklużjoni) 

• “Sa din il-ġurnata, l-isptar kont naf kif jidher biss minn barra. Qatt m’għamilt pass mill-
għatba l-ġewwa iżda llum ma kellix għażla oħra. In-nanna tiegħi tinsab f’qagħda 
kritika u għalhekk kien jeħtieġ li mmur ma’ ommi sa’ l-isptar.” (ftuħ effettiv) 

• “Niftakar li tnisslet fiha l-ħajra li nidħol għall-karriera ta’ nfermiera minn abbiż li kien 
ġie f’idejja biex iħajjar lill-istudenti bħali jidħlu għal din il-kariga hekk sodisfaċenti. Il-
kliem dirett: ‘Trid issalva ħajja? Ingħaqqad magħna!’ kien baqa’ stampat ġo moħħi 
għal żmien twil u reġa’ ġedded ġo fija l-ħolma li kelli meta kont tifla li naħdem ġewwa 
sptar. L-ewwel jum tiegħi f’din il-kariga kien wieħed tassew uniku…” (introduzzjoni 
effettiva għal “F’sala tal-isptar”) 

 
Konklużjoni tajba minn komponiment “Dakinhar ħadt l-akbar qatgħa ta’ ħajti”: 
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“Inħares skantat lejn din ix-xemgħa dgħajfa tixħet dawl għajjien inemnem u nistennieha 
tintefa’ minn ħin għall-ieħor bħal bniedem riesaq qrib il-mewt. Nixtieq insib triq oħra, 
nibda ngħix ħajja ġdida f’ambjent ieħor li jista’ jtaffi d-dulur ta’ din it-tifkira, il-ħsara li 
ħalliet warajha dik il-ħasda fit-tmintax t’Awwissu ta’ ħames snin ilu. Kif gerbeb ħafif iż-
żmien! Dan il-baħar imqalleb donnu qiegħed jgħejjini, ma niflaħx niġġieled iktar mal-
mewġ selvaġġ. Nistenna bħal ruħ fil-purgatorju li negħreq fih jien ukoll...” 

Malti sabiħ u mexxej b’użu ta’ metafori u tixbihat f’waqthom. Jinħass ukoll sens ta’ riflessjoni 
dwar il-ġrajja li rrakkonta. 
 
Silta minn komponiment narrattiv: 

“Il-bieb kien miftuħ u l-ħġieġ tal-antiporta miksur. Fit-triq x’aktarx kien inqata’d-dawl iżda 
l-fjammi pprovdew dawl biżżejjed. Daħna kbira kienet ħierġa mit-twieqi tal-gallarija ta’ 
fuq, u t-triq kienet mimlija żrar. F’daqqa ommi bħal waqgħet f’estasi u bdiet twerzaq u 
tibki u ġabret lanqas naf kemm nies ħdejha. Ma stajtx niċċaqlaq u bqajt fejn kont qisni 
statwa. Missieri pprova jidħol iżda ma ssograx.” 

Deskrizzjoni tajba b’sentenzi qosra imma effettivi ta’ x’qed jimmaġina li ra l-kittieb malli hu u l-
familja tiegħu waslu quddiem bini li fih kien hemm xi ħadd jiġi minnu u li fih kienet għadha 
kemm seħħet splużjoni. 
 
5. Aktar fuq in-nuqqasijiet u l-iżbalji fil-komponimenti 
 
L-eżaminturi sabu minn kull kwalità ta’ żbalji grammatikali, u fost dawk l-aktar komuni kienu  

• l-użu ħażin tal-pronom mehmuż (l-aktar l-“-ha” u l-“-u”): (il-kamra ideali tiegħi nixtieqa tkun 
il-kamra tas-soddda.); 

• l-użu bl-addoċċ tat-temp tal-verb; 
• tħaddim żbaljat tal-istrutturi sintattiċi (eż. sentenzi bla verb prinċipali; nom u aġġettivi 

ma jaqblux fil-ġens u fil-għadd; nom u verb ma jaqblux); 
• użu ħażin tal-prepożizzjoni “fejn” wara kelma li tindika żmien jew ħin. 

 
Fin-nisġa tal-komponiment in-nuqqasijiet l-aktar komuni kienu: 

• idjomi imdeffsin bl-addoċċ;  
• ideat puwerili wisq; 
• ripetizzjonijiet;  
• użu ta’ diskors dirett bla ma jkun indikat; 
• nuqqas ta’ ħila fl-espressjoni; 
• komponimenti qosra wisq. 

 
Dawk li marru ħażin ħafna fil-komponiment urew li kienu neqsin mill-prattika fil-kitba tal-
komponiment u fil-qari bil-Malti. It-traskuraġni fil-kitba tagħhom kienet kbira: punteġġjatura 
nieqsa jew mixħuta bl-addoċċ; it-tqassim tal-ideat f’paragrafi ma jeżistix; u kitba bil-kemm 
tinqara. Parti minn din it-traskuraġni għandha x’taqsam mal-aċċenti u l-apostrofi fuq il-verbi li 
tħallew barra. Eżempji ta’ nomi astratti Romanzi li nkitbu mingħajr l-aċċent tal-aħħar: kwalita, 
komunita, soċjeta, kumdita, opportunita, identita, trankwillita, veloċita, responsabbilta, eta. 
Instab ukoll xi kliem bażiku miktub ħażin bħal: ħuwt (ħut), Edt lil ommi (Għedt), maħħa 
(magħha),  Ekk kif spiċajt (Hekk kif spiċċajt),  mijhaj (miegħi),  Hu ħa tlieta mjaw (miegħu), 
oġġet (oġġett),  fliemkin (flimkien), sal-baħħar (sal-baħar), miesiri u ħutti (missieri u ħuti). Xi 
eżempji oħra ta’ żbalji ortografiċi kienu 

kilna xi ħaġa..... biex naqtaw l-aptit; 
Ir-rispett lejn l-anzjani qatt f’ħajjitna mand mgħandu jonqos fil-ħajja ta kulljum l-anzjani 

jisthu iunu ta’ ġied; 
Nannuwi qaleb l-istazzjon u r-realizza  li l-prezentaturi kienu qegħdin  jagħtu l qabel il-bidu 

tal-logħba diretta; 
miejaj;  
nirtrijat;  
kuntentitsa;  
tal-illum;  
ħwejeġġ;  
allerwih wasalt!;  
bil-qieda; nitrijet;  
san mut;  
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ngħowmhu;  
kien ġie ftijaw;  
negħmen;  
b’dew;  
b’qajt;  
sen kompli;  
f’hija (fiha);  
man ħalli xejn;  
jagħqbeż;  
ma domċ;  
f’temnha (ftehemna);  
man żiltx;  
mal ħaqtx rajtom;  
arma tan-ngħar;  
fl-aħt;  
jinkwetgħu;  
nindunagħux;  
japprezgħu; 
aqqas/ qas;  
naqa (naqra);  
l’ hemm u l’hawn; 
tħalt; 
ħan cempilla; 
għada (għadha); 
għanna (għandna);  
kullħadd; 
nixxu (nixtru); 
snien (snin); 
għar (agħar); 
imbad; 
prova (ipprova); 
puluzija; 
ninsija. 
“likbar u lisbaħ rigal” 
“tnejn minn-nies”  
“f’dill-kamra” 
“Kien il-Ħadd u Ommi u missieri kienu għadhom reqdin u jien kont lunika wieħed imqajem 

fost ħuti.” 
“lis-stadium”  (l-istadium, l-istejdjum)   
“lis-‘score’” (l-iscore, l-iskor) 
“lis-skola”  
“lix-xkaffa”  
“li ‘splash and fun’”  (l-i‘Splash and Fun’) 

 
Insibu każijiet meta l-istess kelma nkitbet differenti fl-istess sentenza/komponiment. Eż.: “Kelli 
ħin għax-xogħol, ix-xol li kelli is-sajf …”; “dgħajsa”, “dagħjsa”, “dagħajsa” (dgħajsa) fl-istess 
komponiment; “anzjani”, “għanzjani”, “agħnzjani” (anzjani) fl-istess komponiment. U xi wħud 
mill-istudenti lanqas it-titlu mill-karta stess ma kkupjaw tajjeb. 

“Dakinhar hadt l-akbar qatagħ ta ħajti.” 
“Dakinhar ħat l-akbar qatgħa ta’ ħajti.” 
 “Dakinhar hadt lakbar qatgħa ta’ ħajti.” 

 
Oħrajn ma użawx l-ittri kapitali fejn hemm bżonn.  Eż.: “ħamis” (Ħamis);  “ġnejna”  (Ġnejna : il-
post); u Kien huh twanny qallu biex il ħamis 25 ta lulju imorru jistadu għal-lampuki. (Twanny, 
Ħamis, Lulju); kien is-sibt meta ommi u missieri (is-Sibt). Filwaqt li ġieli nkitbu  ittri  kapitali  
f’nofs  il-kelma/sentenza.  Eż.: 
Kien hemm gRupp KbiR immense iħaRes lejn il-Kolossew. 
Wara fTiT sijaT gew il-GeniTuri Tijaw u Baqaw Diħlin fejn kien Qijad hu Aħna Bqajna Barra 

nisTennew Bilqedda min ħdejna Bdew jadu PaTZjenTi ta kull ETa’ 
xi cajta Kif jaF hu.  għaħna Fil-Familja Konha Ħamsa 
peress li kola KonnA minn Ħaz Zebbuġ morNA kola biR-Roti għamilnA nofs siegħA biex 

wasalnA. 
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Insibu wkoll il-bdil fil-pożizzjoni tal-konsonanti tal-għerq: 

niefqu minflok “nieqfu” (w-q-f) 
nikbu minflok “nibku” (b-k-j) 
wafqet minflok “waqfet” ( w-q-f) 
 

Eżempji ta’ żbalji sintattiċi: 
ix-xemx kien barra;  
kien ġurnata;  
kienu ilhom 25-il sena miżżewġin;  
kulħadd għandu l-kamra ideali tagħhom;  
meta marret joqgħod fir-raħal ġdida;  
fis-skola l-ieħor;  
kien l-aktar parti dlam ta’ ħajti;  
fuq il-ħitan l-abjad;  
raġel mewta (mejjet);  
kienu mmorru nieklu, f’xi post ġodda;  
wasalna meta x-xemx kienu ser jibda jinżel u jisparixxi; 
żmien l-eżamijiet kienu qed joqorbu u t-tenzjoni fost il-familja kollha kienet qeda tizdied. 

(“kien qed joqrob”: is-suġġett huwa “żmien” u mhux “eżamijiet”); 
fl-aħħar oħti l-kbir tkellmet u qaltli x’kien ġara; 
Kienet gurnata sabiħ u qomt biex immur nimxi mixja u nieħu l-kelb dawra max-xatt; 
kull persuna bil-gosti tiegħu  (tagħha); 
“saqajja x-xellugija, saqajha l-leminija miksura, il-ferita li kelli f’saqajja u tajtha kura 

immedjata (jintuża l-għadd imtenni minflok is-singular) 
ritratt li ifakruk;  
ma’ ridtx (prepożizzjoni minflok partiċella tan-negattiv); 
jinvestigaw il-każ hu wara ħafna investigazzjoni… (pronom minflok il-konġunzjoni “u”) 
Kienu qegħdin jsiru ħafna qtil ġewwa Malta; 
L-infermiera ikun jaf lis-stat ta qalb il-pazjent; 
kif rajt dik ix-xenarju; 
meta sibtu smajt lil dak il-persuna tila fejn kont qijed jien. 

 
L-iżbalji huma kotrana u juru illi dak li l-kandidati jkunu tgħallmu fil-grammatika mhux qed jiġi 
applikat fil-kitba tal-komponiment.  

 
Xi eżempji ta’ espressjonijiet bl-addoċċ: 
ċempilt il-ħabiba mingħand il-mowbajl;  
ir-rispett jista’ jkun imwassal min diversi mogħdi;  
mort għand id-dar;  
żewġ mill-ħitani;  
kien qalb is-sajf;  
bdejt norqod;  
b’ġojja kbira;  
b’ċorma demm mifruxa miegħu;  
qas ċapsa ta’ dawl;  
kien fil-qofol tas-sajf;  
ħassejt qalbi tħabbat mal-għadam;  
il-kamra perfetta biex tkun bejnek u bejn ruħek;  
inżilna fil-qofol tal-lukanda;  
ikel varjuż;  
inħobbha daqs l-eternità;  
allura tiġi prattikali;  
imma ma kienx hemm rispondju;  
rridu nkunu grazzjati għalihom;  
kont qed nistenna b’qalbi ġo żaqqi;  
vaganza edukazzjonali;  
qalbi bdiet tħabbat tnax tnax. 

Kif juru xi wħud mill-eżempji kkwotati hawn fuq, żball komuni kien dak tal-prepożizzjoni 
ħażina. 
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Aktar eżempji ta’ espressjonijiet użati ħażin: 
Tgħidx kemm rajtu ħabib veru ta’ dak il-ħin. (ħabib ta’ veru dak il-ħin) 
Bdejna nisimgħu il-kantaliena mill-bidwi tal-imgħazqa taħbat mal-art. (Bdejna nisimgħu l-

kantaliena tal-bidwi u l-ħoss tal-imgħażqa taħbat mal-art.)  
Aħna tlaqna nimxu ftit u wara kwarta tħoll xagħrek u ġġib iż-żejt l-ikel kien lest. (kuntest 

ħazin) 
Ħames xhur għaddew bħal leqqa ta’ berqa u fl-aħħar waslet il-ġurnata li kont illi nistenna. 

(leħħa ta’ berqa) 
insibu faċilment certi rimedji bħal xi messaġġi u anke peress illi l-mediċina ħadet spinta ‘l 

fuq. (spinta ‘l quddiem) 
għandna nkunu lesti b’wiċċna l- quddiem biex noffrulhom l-għajnuna tagħna. (b’wiċċna 

minn quddiem) 
Fil-ħabta u s-sabta ħabbat il-bieb, bdejt nbibza niftaħ imma mbagħad gini naqra kuraġġ 

iżda wara l-bieb ma kien hemm ħadt. (Fil-pront)  
Jekk għalija l-ambjent u n-natura kienet ġenna, jien, inħares lejn wiċċha u kont inħossni 

f’seba’ sema. (fis-seba’ sema) (“kienu”: is-suġġett tas-sentenza huwa fil-plural) 
Wara li ġibt ftit kuraġġ u ħadt nifs twil bdejt infehemhom x’kien ġara. (għamilt ftit kuraġġ) 
B’hekk u hekk li nikbru aħna nkunu rridu nippretendu l-istess trattament. (Hekk jew b’hekk 

aħna nippretendu l-istess trattament) 
Għalhekk dawwartu lejja u fi ftit minuti qbadt il-kaptu. (irkaptu) 

Dawn l-eżempji juru x’perċezzjoni ħażina jkollhom tal-idjomi li bħala elementi istituzzjonalizzati 
ma jinbidlux.  
 
Żball komuni kien ta’ dawk il-kandidati li n-nom femminil “kamra” ttrattawh fil-maskil: B’hekk il-
kamra ideali ta’ xi ħadd ikun differenti minn ta’ ħaddieħor; Minkejja li nieħu gost li kieku l-
kamra ideal kien kamra ta’ veru; Il-kamra ideali tiegħi jkollu kollox li għandi bżonn fl-imkien. 
Kien hemm ukoll xi eżempji ta’ żbalji fil-kollettiv: fl-istess waqt anke l-mewġ bdew jogħlew. 
(beda jogħla); Dawn l-għamara kollha nkun nixtieqhom magħmulin mill-injam proċessat... (Din 
l-għamara); Meta infetħu l-biebin ħareġ riħ qawwi ma kienx kisaħ imma kullħadd beda jterter u 
suf ta’ għonqi telaw xkif xkif. (is-suf tela’). U fejn jidħol l-użu tal-partiċipju attiv, il-Bord tal-
Eżaminaturi ħass li kieku xi wħud mill-kandidati nqdew bil-partiċipju attiv, f’sitwazzjonijiet bħal 
dawn li ġejjin, kien ikollhom espressjoni Maltija aħjar: 

mill-ewwel intbaħna xħin rajna d-dmugħ joħroġ minn ġo għajnejna bid-daħk. (id-dmugħ 
ħiereġ) 

biex meta nkun qiegħed fuq is-sodda nkun qisni qiegħed fil-kampanja fuq il-ħaxix ħadrani 
inħares lejn is-sħab jgħaddi. (għaddej) 

ma kienet qed tidħol l-ebda żiffa. (dieħla) 
kienu qegħdin jinżlu t-taraġ (kienu neżlin) 
l-adrenalina issa bdiet tippumpja u l-għaraq beda joħroġ (beda ħiereġ l-għaraq) 
Iż-zmien beda jgħaddi u aktar ma għadda zmien, aktar ħassejtni miġbud lejn ziti. (għaddej) 
Ngħid il-verità ma tantc niftakar xi bdejt nagħmel b’moħħi għaliex kien qegħdin jgħaddu l-

karozzi waqt li jien kont qed niġri.(kienu għaddejjin il-karozzi) 
 
B’eżempju ta’ kliem stramb li juri l-influwenza minn xi lingwa oħra nistgħu nsemmu: 

komodizza;  
taxxex (taxxi);  
aċċessat;  
tidekoriza;  
jiddeservu;  
equipwaġament;  
highk. 

 
Kultant insibu anki grad ta’ bombastiċità li donnu juri l-influwenza tal-media: eż. pawża ta’ 
relassiment (mistrieħ); jien nikkolezzjona il-logħob tal-kompjuter (inġemma’); wasalna u 
irrilassajna sagħtejn (striħajna); meta xtrajna d-dar il-ġenituri ħallewni nikrea  l-kamra. 
(noħloq). Dawn jinstemgħu bombastiċi għax hemm kliem aktar komuni u popolari li jista’ 
jintuża. 
 
L-użu tal-Ingliż fil-Malti huwa fenomenu lingwistiku naturali imma l-kandidati jridu jiġu 
mgħallma jinqdew bih sew. Infakkru li hemm għadd ta’ kliem li diġà huwa stabbilit sew 
b’ortografija Maltija (eż. “friġġ”, “barbikju”, “mowbajl”, “powster”, “kompjuter”). Imma xi wħud 
mill-kandidati ħallew il-kelma Ingliża b’ortografija oriġinali, bħal f’dawn il-każijiet: bħal fridge, 
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freezer u oħrajn (il-kelma “friġġ” il-maġġoranza tal-istudenti kitbuha bl-Ingliż.); Is-Sajf li għadda 
organizzajna bbq  jien u sħabi u ddEċidejna li mmoRRu sal-Ġnejna u namlu B.B.Q emmek 
għal- kwiet (kif għedna,“barbikju” llum il-ġurnata hija stabbilita sew fil-Malti). Dak li għadu ma 
ndarax, jeħtieġ li xorta jinkiteb bla żball kemm jekk jinqaleb għall-ortografija Maltija (“Xi 
gimghatejn wara kelli l-berdej”, birthday) u kemm jekk jitħalla kif inhu fl-oriġinal. Kien hemm 
min ipprova jagħti libsa Maltija lill-kliem misluf mill-Ingliż, imma żbaljah.  Eż.: 

Il-mexxej tal-iskawts tana survivile kit, compass mappa u mus  (survival kit) 
din il-kamra tikkonsisti wkoll f’“enn swit”  (en suite) 
Tħalna l-emergenza u kien ħafna nies morna gor-resepxion.  (reception) 
skrivanija ta’ l-istejlestijl”  (stainless steel) 
kulħadd sema’ xi ħaġa għax marru jixtru par ‘hearing gade’  (hearing aid) 
Kien l-ewwel ta’ April maruf aħjar bħala (April full) (April fool) 
Konna għadna ma wasalniex Malta w il-pilota Kellu jagħmel ‘emerginse landing’. 

(emergency landing) 
Ħafna drabi niġi bżonn xi torn tal-ħadijt jew ‘milling masheen’  (milling machine) 

Dawn l-eżempji wkoll juru x’perċezzjoni jkollhom il-kandidati tal-kliem li jisimgħu. Fejn ikun 
hemm xi diffikultà (eż. “party” li tista’ titħallat ma’ “parti”), l-aħjar il-kliem jitħalla fl-oriġinal imma 
jrid xorta jinkiteb korrett bħalma għamlu dawn il-kandidati:  

il-mobile beda iċempel 
nista’ nagħmel ‘posters’ ta’ xi mużiċisti 
siebna ‘deckchair’ fejn il-‘pool’. 
Dakinhar 25 ta’ Mejju 2009 kien il-birthday ta’ l-akbar ħabieb  tijaj 

Imma dan ma għamilx hekk: nibda narma affarijiet imma dawn ikunu portibal (portable). Kien 
hemm min daħħal kliem Ingliż meta ma kellux għalfejn għax għandna kliem għalih bil-Malti: 
Nikkurah b’spirti u benda  apposta (bandage = faxxa); ma kienx hemm elektriċity” (electricity = 
dawl); qalet lil ‘headmaster’ li ħa ikollha tiġi għalija malajr (surmast); B’dejt nisma ħafna 
twerziq u għajjat umbad waqajt unconsiu.” (intlift minn sensija). Is-self mill-Ingliż jew minn xi 
lingwa oħra ma għandux ikun għal xejn b’xejn: fejn għandna kliem bil-Malti li jista’ jaqdina 
tajjeb, għandna nużaw lilu u l-kandidati taċ-ĊES iridu jimxu ma’ dan il-prinċipju. Fl-istess ħin 
dawn l-eżempji juru t-taħwid li jeżisti fl-imħuħ ta’ xi kandidati; taħwid ġej mill-influwenza ta’ 
lingwa fuq oħra għax ma jkunx hemm tagħlim xieraq.  
 
 
6. Xi kummenti oħra 
 
Jidher li t-tagħlim tal-Malti mhux qiegħed isir sħiħ għax f’dawn ir-rapporti tal-eżamijiet, minn 
sena għal oħra, qed isiru kummenti fuq ksur ta’ regoli fundamentali minn kandidati li suppost 
kellhom għaxar snin ta’ skola obbligatorja li matulhom kellhom jitgħallmu l-Malti. Huwa misteru 
kif wara għaxar snin jistudjaw il-Malti kelma sempliċi u bażika jibqgħu ma jitgtħallmux kif 
jiktbuha, imma fi tliet snin imbagħad jitgħallmu lingwa barranija u jmorru tajjeb fiha. Jeħtieġ 
investigazzjoni serja sabiex naraw għala dan qiegħed jiġri, u ilu jiġri ħafna.  
 
Barra minn hekk, il-Bord tal-Eżaminaturi xtaq jenfasizza dawn il-punti li ġejjin (avolja xi wħud 
minnhom diġà ssemmew): 

Kien hemm komponimenti tajba b’ortografija ħażina, jiġifieri kienu miktuba b’Malti kif 
jinħass (eż. “mijaw”, “tijaw”, “żażaħ”, “tipki”). 

Numru żgħir ta’ kandidati m’għandhomx idea tax-xhur u tal-istaġuni  bil-Malti. 
Xi wħud mill-kandidati kitbu t-titlu ħażin. Dan juri traskuraġni sħiħa. 
Ħafna mill-komponimenti kienu ta’ madwar 250 – 300 kelma. Nifhmu b’hekk li xi kandidati 

qatt ma jkunu tħarrġu fil-kitba fit-tul ta’ 400 kelma. 
Kliem użat fit-titli nkiteb ħażin tul il-komponiment kollu fosthom “ħadt”, “qatgħa”, “żptar”. 
Xi wħud mill-kandidati għadhom jitfixklu l-ġens. Dan juruh bosta mill-eżempji kkwotati 

f’partijiet oħra ta’ dan ir-rapport, u juri li l-kandidati ma jafux il-Malti bħala l-ilsien 
nattiv tagħhom. Bħala eżempji nsemmi: “ix-xemx kien tiżreġ”, “kamra wieħed”, “il-
mummy hu mara twajba”. 

F’ħafna mill-komponimenti kien hemm sentenzi twal ta’ nofs faċċata u ġieli anki ta’ paġna, 
mehmużin flimkien bil-konġunzjoni “u”. 

F’ċerti kandidati hemm nuqqas ta’ tagħrif dwar x’inhu komponiment, kif toħloq l-ideat, kif 
tesprimihom, u kif issawwarhom f’paragrafi. Numru minnhom għadhom ma jafux 
jagħżlu l-ideat u għalhekk xeħtuhom kollha flimkien f’paragrafu wieħed twil li 
sawwar il-komponiment kollu. 
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L-eżaminaturi sabu wkoll bosta eżempji ta’ kliem użat ħazin u b’eżempju nsemmu dawn: 
Jekk in-nanniet ikunu qed jgħixu f’dar ta’ l-anzjani, immorru nżuruhom kull ammont ta’ 

zmien  (kultant żmien) 
Ngħidu aħna l-bankini jkunu regolari u kemm jista’ jkun aċċessibli. (lixxi / bla ħofor) 
Iżda tajjeb ngħidu li huma individwali li jagħmlu hekk lill-anzjani. (individwi) 
F’dawn iċ-ċentri l-anzjani mhux dejjem jiġu trattati bir-rispett attribwit lejhom. (li jixirqilhom) 
It-tifel ħadli rasi jwerżaq qisu xadina u ma tantx inqas ommu. (u mhux inqas) 
Sibt post fejn inpoġġi ħdejn tfajla li kellha xi daqsi. Staqsejtha ħabba fiex kienet hawn. (li 

kienet tidher tampari / għalxiex) 
Konna ilna gimagħtejn nippreparaw biex inzuru r-relattivi tagħna ġewwa Montana. (qraba) 
Duminka, il-viċina qaltli li marret tixtri mingħand tal-ħaxix. (il-ġara) 
Il-kura medikali hija bżonnjuża. (medika) 

 
In-numri u l-użu tagħhom fil-proża kontinwa huma importanti u għaldaqstant tajjeb li l-
kandidati jkunu jafu kif iħaddmuhom. L-aħjar sistema hija li meta numru jkun imsawwar minn 
kelma waħda, jinkiteb sħiħ (eż. “elf”, “ħamsa”) u meta jissawwar b’aktar minn kelma waħda 
(jiġifiieri, ikun kompost) jista’ jinkiteb jew b’numri (eż. “24”, “500”) jew bi kliem (eż. “erbgħa u 
għoxrin”, “ħames mija”) meta ma jkunx twil ħafna; imma meta n-numru kompost ikun twil 
ħafna (eż. “l-elf u disa’ mija u disgħa u disgħin”) l-aħjar jinkiteb bin-numri (eż. 1999). Dawn li 
ġejjin kienu jitolbu li n-numri jinkitbu sħaħ: 

laqqas adew 2 (żewġ) minuti, kien hemm ħafna nies madwar 300 (setgħet inkitbet “tliet 
mitt”) ruħ 

Fil-logħba konna 5 (ħamsa) kontra 5.  (ħamsa) 
bejniethom hemm 4 (erba’) xkafef 
Darba waħda meta kont adni żgħir kelli madwar 10 snin. (għaxar) 
Għal ħabta ta’ 3:00 pm morna nieklu ġo wieħed mill-lisbaħ ħanut go Marsaforn (tat-tlieta ta’ 

waranofsinhar) 
għal habta ta 3 ta wara nosinhar (tat-tlieta) 
Għal ħabta tal 11 ta filgħodu tat-23 ta lulju missieri daqlu it-telefown celolari  (tal-ħdax) 

 
Biss huwa importanti li l-kandidati ma jiżbaljawhomx in-numri, la fl-ispelling u lanqas fil-
grammatika marbuta magħhom. L-Eżaminaturi żammew f’moħħhom li hemm forom 
alternattivi ta’ kif wieħed jista’ jħaddem in-numri meta jkunu fi frażi bi prepożizzjoni: eż. erba’  
min-nies jew “erbgħa min-nies”; għaxar minn nies jew “għaxra min-nies”; iż-żewġ min-nies jew 
“it-tnejn min-nies”; sitt min-nies jew “sitta min-nies”; Wara ftit daħlu ħames (jew “ħamsa”) min-
nies lebsin qishom tobba u f’idhom kellhom xi kaxxi tal-għodda.” F’każijiet oħra jeħtieġ li l-
kandidati f’dan il-livell ikunu ċerti mill-forom xierqa. Dawn li ġejjin huma żbaljati: 

Jien u erba’ oħra minn sħabi (erbgħa) 
Mas-seba’ ta’ fil-għaxija  (sebgħa) 
wara poġġejna bil-qeda fuq erbgħa ġebliet  (erba’) 
Kien hemm tlett postijiet minfejn taqbes il-ponta. (tliet) 
Erba’ (erbgħa) minn sħabi marru jixtru l-affarijiet u jien u żewġt isħabi (tnejn minn sħabi) 

oħra bdejna naghmlu il-barbeque li kana konna se jsajru fuqu.  Għaddew żewġt 
granet (jumejn) oħra u jiena ħrigt il barra biex nara lil-sħabi. 

Ukoll kien hemm min ma użax il-forma korretta tal-grammatika li tmur man-numri: eż. Kienu 
ġew żewġ karozzi tal-puluzija u tnax il-persuni li kienu  puluzija biex jinvestigaw dak li kien 
ġara fid-dar. (tnax-il persuna) 
 
 
Irridu nagħmlu distinzjoni bejn “għal fejn” (li tirreferi għal post: eż. “Għal fejn hi din il-karozza, 
jekk jogħġbok?”) u “għalfejn” (għaliex). Il-kandidati jidhru li jafu biha din id-distinzjoni u 
b’eżempju nsemmu: 

 “di ija għalfejn  dik il-vjaġġ partikula kienet waħda ħażina.” 
“għalfejn għamilli hekk.” 
“Staqsejnieh għalfejn kien ipperswada lill-għalliem.” 
“hu beda jgħidilna li m’hemmx għalfejn immorru miegħu”   

Distinzjoni oħra li trid issir hija bejn “snieni” (my teeth) u “snini” (my years): “Il-kuġin għalaq 
għeluq snienu (sninu) u bħala ċelebrazzjoni tħejja festin żgħir tal-familja”; “Fettilu li jmur 
f’għeluq snienu biex jixtri sett tal-kikkri bħala rigal”; “Il-bniedem matul is-snien (snin) svilupa 
ħafna u sar jaf kif għand jejx. Ukoll svilupa fledukazzjoni.” Imbagħad hemm id-differenza bejn 
“inċident” u “aċċident”: “kemm il-darba smajn b’xi ind inċident, li karozza tajret xi ħadd anzjani 
li jipruvaw jaqsmu min fuq ‘żebra crossing’.” Ġieli jkun hemm min ma jagħżilx bejn verb u 
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ieħor u juża “ġie”, pereżempju, minflok “mar” jew “ġab” minflok “ħa”: eż. “ … b’nifsu maqtugħ 
qalli biex niġi lura d-dar” (immur) u “Jien tejtx kemm fRaħt meta qaluli u amilt pjan x’ser inġib 
mijej.” (nieħu). Hemm min juża “qal” meta aħjar kieku juża “staqsa”: “Hafna mistoqsijiet 
saqsewni.  Dawn qaluli Jek kontc nigix minha jina weġibthom li din kinet biss ġirien tijaj u tal-
familja.”  
 
 
L-Ewwel Karta – Taqsima 2: Fehim it-Test, G ħarfien tal-Lingwa fl-Aspetti tag ħha, 

Grammatika, Aspett Simboliku 
 

Il-Fehim it-Test 
 
L-aktar li ntilfu l-marki f’din it-taqsima minħabba: 

a) ikkupjar direttament mis-silta mogħtija; 
b) żbalji ortografiċi u grammatikali, anki minn dawk li kkupjaw mis-silta; u 
c) żbalji sintattiċi u nuqqas ta’ tkomplija ta’ sentenza. 

 
Barra minn hekk, minkejja li s-silta magħżula kienet tagħmel distinzjoni ċara bejn il-mogħdijiet 
astratti u dawk li mhumiex, kien hemm min ma fehemx din id-distinzjoni u għalhekk ħallathom 
ma’ xulxin jew inkella kien hemm min ħaseb f’sitwazzjonijiet li huma `l bogħod minn dawk li 
kien hemm fis-silta. 
 
F’din it-taqsima wkoll jidher sew l-użu mhux korrett tal-grammatika. Nisiltu xi eżempji: 

“Dawk il-mogħdijiet huwa bżonużzi għal ħajja ta’ kuljum” (Il-verb ma jaqbilx mas-suġġett fil-
għadd); 

“Il-persuna intelliġenti jagħżel mogħdija faċli u qasira kemm jista jkun biex jasal għal xi 
ħaġa u persuna li mhix daqshekk intelliġenti jagħżel il-kontra” (Il-verb ma jaqbilx 
mas-suġġett fil-ġens); 

“Persuna meħtieg li jkolla rieda azzarija biex jegħleb ix-xkiel biex naslu għal-għan tagħna” 
(Taħlita ta’ persuni: mit-3et persuna femminil għall-maskil u mbagħad għall-1el 
persuna plural) 

“Huwa meħtieġ li persuna jkollha rieda azzarija sabiex jasal għal għan tiegħu, ikollu 
mogħdijiet għall-isbaħ ideali u tkattir ta’ ġid lis-soċjetà u biex negħlbu xi xkiel u 
oppozizzjoni.” (Taħlita ta’ persuni) 

 
Kultant instabu każijiet ta’ taħwid lessikali bħal meta kandidat tfixkel il-verb “iddefinixxa” mal-
verb “iddefenda”: “Il-kittieb jiddefendi (minflok “jiddefinixxi”) dawk il-mogħdijiet astratti billi 
jgħid.....” 
 
Mistoqsija 2a 

• Kien hemm ħafna kandidati li ġabu din it-tweġiba tajba imma kien hemm ukoll min 
ħawwad il-mogħdijiet li mhumiex astratti ma’ dawk astratti. Xi wħud mill-kandidati rreferew 
għal dawn il-mogħdijiet bħala “ġenna” jew “infern”, u f’ każ partikolari minnhom ingħatat it-
tweġiba bħala: “Fl-ewwel paragrafu jinsabu dawk il-mogħdijiet li mhumiex astratti.” Żball li 
jidher kull sena huwa li lill-kittieb isejħulu “poeta” f’dan it-taħriġ. 

 
Mistoqsija 2b 

• Ħafna mill-kandidati ġabu din il-mistoqsija tajba, iżda kien hemm min li rrefera biss 
għal xi aspett wieħed biss, bħal “ma jismax il-ħsejjes tal-inġenji”. Kienu ftit dawk l-istudenti 
li fit-tweġiba tagħhom kitbu li “l-kittieb kien imdejjaq għax hemm il-mogħdijiet maħmuġin.” 

 
Mistoqsija 2ċ 

• Dawk li ġabu din il-mistoqsija ħażina kienu dawk li wieġbu l-ewwel mistoqsija ħażina, 
bil-konsegwenza li kitbu dwar il-kampanja u s-sbuħija tan-natura. Uħud minnhom irreferew 
għal dawn il-mogħdijiet bħala dawk li permezz tagħhom tikseb il-karriera biss (u mhux xi 
skop ieħor fil-ħajja). Oħrajn aċċennaw għall-qerda tan-natura. 
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Mistoqsija 2d 
• Għalkemm kien hemm ħafna li ġabu din il-mistoqsija tajba, bosta minnhom ikkopjaw 
it-tweġiba direttament mis-silta. F’din il-mistoqsija, xi wħud żbaljaw il-ġens tal-kelma 
“persuna”. Fil-fatt użaw il-ġens maskil għall-verbi u l-aġġettivi li żiedu wara din il-kelma biex 
jispjegaw. Kien hemm oħrajn li meta spjegaw id-differenza ta’ bejniethom, għamlu użu 
minn sitwazzjoni konkreta, jiġifieri, meta wieħed jgħaddi minn xi triq bil-karozza jew bil-mixi 
u mhux fis-sens ta’ mogħdija li twassal lil xi ħadd lejn l-iskop ta’ ħajtu. 

 
Mistoqsija 2e 

• Kienu ftit dawk il-kandidati li ġabu din il-mistoqsija tajba, minħabba l-fatt li ħafna 
minnhom semmew biss is-sagrifiċċju, jew iffukaw fuq il-problemi li jinsabu fil-mogħdijiet. 
Oħrajn semmew dak li għamel Kristu jew dawk in-nies li baqgħu magħrufa għat-tajjeb li 
għamlu. 

 
Mistoqsija 2f 

• Ħafna wieġbu din il-mistoqsija tajba, imma kien hemm min ma weġibx b’mod dirett, 
għax kiteb biss: “biex tilħaq l-għan tagħha.”  
 

 
Għarfien tal-Lingwa fl-Aspetti tagħha 

 
Il-biċċa l-kbira tal-kandidati kienu kapaċi jfissru dak li ngħatalhom u jfittxu sinonimi xierqa. 
Imma kien hemm ukoll xi wħud li ma għarfux jispjegaw ruħhom sew. 
  
Mistoqsija 3a 

Għall-kelma “inġenji” kien hemm xi kandidati li żbaljaw billi bħala tweġiba taw “tip ta’ 
teknoloġija bħal mowbajls u televixins”.  Oħrajn taw tweġibiet li marru wisq `il bogħod mit-
tweġiba adattata:  “Partijiet tal-ġisem tagħna”, “Il-kontra ta’ ġenju”, “L-annimali li jgħixu fil-
kampanja”, u “Affarijiet li jġennuk”. Għall-kelma “nalludu” kien hemm ħafna li ġabu t-tifsira 
tajba, iżda kien hemm min tfixkel u bħala risposta ta “nikkonkludu” jew “ngħidu”. Għall-frażi 
“b’detriment għal ħaddieħor” kien hemm min ma kienx ċar fit-tweġiba għax kiteb “bil-ħila 
jew bis-saħħa ta’ ħaddieħor”, li tista’ tfisser li xi ħadd għenu biex jirnexxi u mhux li kisser lil 
ħaddieħor biex laħaq hu.  Kien hemm min ukoll għamel użu mill- Malti kollokjali u baxx: 
“meta tfotti billi tuża’ nies oħra biex tirnexxi.” Għas-sentenza “taqla’ fuq wiċċek” ħafna taw 
tifsira tajba, imma xi wħud irreferew għal uġigħ fiżiku jew swat. 

 
Mistoqsija 3b 

F’din is-sezzjoni, kien hemm min lanqas induna li kellu jfittex it-tweġibiet  
mis-silta u b’hekk ivvintahom minn moħħu. Għal “isaħħruni/ jogħġbuni ħafna” kien hemm 
min kiteb “għaxqa”; u kien hemm min żbalja u ta “l-oħla mogħdijiet” bħala tweġiba. Għal 
“persuna li tħaddem moħħha” kien hemm min kiteb “jilħaqlu” filwaqt li għall-kelma “skop” 
kien hemm bosta kandidati li ġabuha tajba. Imbagħad għal “iġġagħal lil dak li jkun ibati jew 
jinkwieta ħafna” kien hemm xi wħud li kitba “b’detriment ta’ ħaddieħor” jew “jirfsu u jgħaffġu 
fuq ħaddieħor”. 
 

 
 

Grammatika 
Xi wħud mill-kandidati donnhom ma fehmux x’kien mitlub minnhom fil-parti tal-grammatika u 
oħrajn ivvintaw tweġibiet li ma għamlux sens fil-kuntest ta’ dak li kien mistoqsi lilhom. 
Pereżempju, għall-mistoqsija li kienet tgħid “Il-kelma tahulna hi magħmula minn erba’ 
elementi grammatikali. Liema huma?” l-Eżaminaturi sabu tweġibiet bħal dawn: 

“pronom mehmuż, verb imnissel, partiċipju preżent, parzjali”  
“ta – partiċella, hu – pronom kostrutt, lilna - mehmuż” 
“tahulna – prepożizzjoni fit-tielet persuna irregolari” 

Dawn it-tweġibiet jixhdu nuqqas ta’ tagħlim xieraq tal-grammatika formali. 
 
Bosta kandidati ma marrux tajjeb f’din is-sezzjoni minħabba li tilfu l-marki għax spellew il-
kliem ħażin. Dan ikompli juri kemm xi kandidati mhumiex midħla tar-regoli tal-Malti. Barra 
minn hekk, kien hemm oħrajn li ħallew ħafna mill-mistoqsijiet barra.  B’eżempju ta’ tweġibiet 
ħżiena nsemmu dawn: 
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Nom Mimmat Moħħ 

Għerq tal-verb titwaħħad t-w-ħ-d jew w-ħ-ħ-d jew ħ-w-d 

Nom mill-għerq tal-kelma mixtieqa xetqa jew tieqa 

Forma ta’ ninqdew 1 jew 4 jew 9 

Taqla’ fuq wiċċek (3et pers. plural) Jaqalaw fuq wicchom jew taqalaw fuq wi ċċhom  

Aġġettiv fis-superlattiv isbaħ 

Verb minn oppożizzjona  oppost jew jimponi jew oppożizzjona 

Aġġettiv minn tbati  bagħtut jew batejt jew tbatija 

Frażi fl-Istat Kostrutt l-oħla mogħdijiet jew qalb il-beraħ 

L-4 elementi ta’ tahulna  Arbi, English, Francise, Taljan jew taħ lilna 

 
 

L-Aspett Simboliku 
Mistoqsija 5a 
Minkejja li l-kandidati kienu mitluba li jiktbu sentenzi bl-idjomi biex joħorġu t-tifsira tagħhom, 
ħafna marki ntilfu għal raġunijiet diversi, fosthom għax 

• kien hemm min kiteb it-tifsiriet tal-idjomi minflok ħoloq sentenza biex jispjega  
l-idjoma (bħal: “injorant”); 

• kien hemm min kiteb sentenza qasira mingħajr ma ta t-tifsira tal-idjoma (bħal: “Dak it-
tifel moħħu ma jtihx.”); 

• kien hemm min uża kliem kollokjali jew vulgari (bħal: “Dak jaqta’ qalbu malajr, istra” 
jew “jaqa’ għan-nejk”); 

• kien hemm min ma użax Malti tajjeb biex jispjega ruħu tant li dak li kiteb ma għamilx 
sens (bħal:  “John jaqta’ qalbu meta ikun taħt il-ħin biex ikompli xi ħaġa.”) 

 
Mistoqsija 5b 
Fil-każ tat-tifsir tal-qwiel, il-marki ntilfu għax: 

• kien hemm min uża l-qawl f’sentenza (bħalma kellu jagħmel fil-mistoqsija ta’ qabel); 
• kien hemm min reġa’ kiteb il-qawl u żied jew biddel xi kelma jew tnejn (bħal “Aħseb  

fil-ħażin biex it-tajjeb jirnexxi”); 
• kien hemm min li kellu ħafna żbalji ortografiċi u sintattiċi; 
• kien hemm min ma fehemx il-qwiel. Nagħtu xi eżempji ta’ tweġibiet. Fil-każ tal-ewwel 

qawl: “Għamel xi ħaġa ħażina għax għal kull tajjeb iridu jkun hemm bilanċ.” Fil-każ 
tat-tieni qawl, kien hemm bosta aktar varjetà: “Min jamila ta’ njurant ikun l-ikbar 
wieħed bravu.”  “Important li tgħallem minn iżballjat tiegħiek biex tagħmlux erġa.” “Ma 
tridx tkun itelliġenti iz-zejjed fil-ħajja.” 

 
 
L-Ewwel Karta – Taqsima 3: It-Taqsira/ Ir-Rapport  
 

It-Taqsira 
Kien hemm numru inqas ta’ kandidati li għażlu t-taqsira minn dawk li għażlu r-rapport.  Xi 
kandidati wrew il-kapaċitajiet tagħhom f’kitibiethom u fil-mod ta’ kif esprimew rwieħhom fil-
ħiliet. Iżda bosta oħrajn urew biċ-ċar in-nuqqas ta’ għarfien fil-lingwa, kemm fl-ortografija u fil-
morfoloġija, u kemm fl-ideat u fil-mod ta’ kif esprimewhom. Barra minn hekk, kien hemm xi 
wħud li l-kalligrafija tagħhom bil-kemm kienet tingħaraf.  
 
Għalkemm kien hemm xi xogħlijiet tajbin, kien hemm min tilef il-marki għal raġunijiet diversi. 

• Xi wħud ma żammewx mal-punti tas-silta u vvintaw xi punti minn tagħhom. Eż. “Il-
bniedem kien għadu jgħix fi stat ta’ ħajja li ma kien xejn aħjar min dik ta’ bestja.  U 
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ġara darba jew oħra waslet is-siegħa ta’ kulħadd għax metjorita qatlet kolox”; “Il-kitba 
tal-istorja tal-‘preistorja’ mhi qatt kompluta għax mhemx miktub fuq dan iż-żmien.  
Studju fossili wasluna biex inkunu naffu kif kienu jgħixu il-bnedmin ta’ l-ewwel fid-
dinja...Ma’ ż-żmien kullħadd intebaħ bid-dnubijiet li qabel kulħadd kien ibati bihom”; 
“Imma qabel kien hemm gwera bejn il-Germanizi u r-russi.  il-Germanizi kienu salvagi 
u għallek giet it-tieni werra dinjija.  Il Germanizi qali li mhux ha ikun hemm iktar gwerer 
u għalura ma kienemx” 

• Kien hemm min kkopja ħafna mis-silta u oħrajn li kkupjaw partijiet mis-silta b’mod li t-
taqsira m’għamlitx sens. 

• Kien hemm min kiteb fit-tul u min kiteb fil-qosor ħafna. 
• Bosta kienu dawk li kellhom ħafna żbalji ortografiċi, sintattiċi, u grammatikali: eż. 

“Aktar li għaddew iż-żmien aktar li soċjeta beda ġej f’sensiħ għaliex l-ġlied ma jsirx 
għall xej u n-nies jirrealizzaw i jekk jgħixu ħajja bla ġlieda jistgħa jiġi biex jegħlbu d-
diffikultajiet ġodda.”  

Għadd kbir ta’ dawk li wieġbu din il-mistoqsija dehru li ma jafux li t-tweġiba trid tingħata 
f’paragrafu wieħed ta’ mitt kelma. Kien hemm saħansitra min kiteb madwar ħames paragrafi! 
Żball ieħor, mhux daqstant komuni, kien li xi kandidati qagħdu jirrappurtaw x’qal l-awtur. 
Oħrajn qabbdu u biddlu t-temp u għalhekk, meta fettlilhom bdew jużaw l-imperfett, meta s-
silta kienet kollha fil-perfett. Numru kbir ta’ kandidati wrew li għadhom ma jafux jiktbu fi 
kliemhom u għalhekk ġara li jew ħallew xi punti prinċipali barra jew inkella ppreżentawhom 
b’tali mod li biddlulhom is-sens kompletament. Dawn li ġejjin huma xi eżempji: 
 

“Din is-silta titratta dwar..................”/ “L-awtur f’din is-silta jgħidilna...............”/ “Il-kittieb 
jgħidilna.......” = F’taqsira ma tirrappurtax x’qal l-awtur imma timmaġina li inti l-
awtur u qiegħed tikteb is-silta mill-ġdid f’inqas kliem (ie. mitt kelma). (L-istudent 
donnu ma jafx fiex jikkonsisti dan l-eżerċizzju) 

 
“Kieku kulħadd ifendi għal rasu ma nkunux nistgħu negħlbu d-diffikultajiet ġodda.....” =  

Fis-silta mogħtija għat-taqsira nsibu hekk: “Bil-mod il-mod, in-nies bdew jintebħu li 
jekk kulħadd ifendi għal rasu, ma jaslux biex jegħlbu d-diffikultajiet ġodda......” li 
allura kellha titqassar xi ħaġa hekk: Ftit ftit  in-nies indunaw li weħidhom ma 
setgħux jaffrontaw il-problemi l-ġodda (L-istudent ma fehemx li din is-sentenza fis-
silta hija fil-perfett għax jintuża l-verb ‘bdew’ u li għalhekk irid iħalli l-istess temp)    

 
“Ma nafu ’l ħadd li kien jgħix fil-Preistorja u għadu ħaj sal lum il-ġurnata u għalhekk ingħata 

l-isem ta’ Presitorja.” = “L-isem ‘Preistorja’ ngħata għax billi m’għandniex kitba ta’ 
dak iż-żmien, ftit li xejn nafu dwar l-ewwel nies.” (L-istudent ipprova jqassar it-tieni 
sentenza tal-ewwel paragrafu imma biddel is-sens, tant li ġiet tinstema’ medjokri)   

 
 
 
 

Ir-Rapport 
Numru kbir ta’ kandidati għażlu r-rapport, u bosta minnhom taw xogħlijiet tajbin u analizzaw 
sew il-qagħda tal-librerija jew tal-laboratorji u kitbu rendikont ta’ x’hemm u x’m’hemmx. 
Wieħed mill-aħjar rapporti li nkitbu kien dan: 
 

“NIRSISTU GĦAL LIBRERIJA ATTRAENTI 
 
Ta’ min wieħed jinnota li ilu madwar erba’ snin mill-aħħar darba li ġiet irrinovata l-librerija 
ta’ din l-iskola. Dan huwa post fejn diversi studenti minn kull klassi jqattgħu ħafna ħin biex 
jagħmlu r-riċerki tagħhom. Huwa għal dan il-fatt li twasslu ħafna ilmenti minn diversi 
studenti biex jinxtraw aktar kotba ta’ riċerka u kotba ta’ qari aktar moderni. Tiġi apprezzatta 
ħafna kieku ssir espansjoni tal-librerija biex ikollna aktar spazju fejn nistivaw il-kotba u anki 
forsi jiġu mixtrija ftit kompjuters għar-riċerka. Librerija effiċjenti hija bżonnjuża ħafna 
f’ambjent ta’ edukazzjoni bħal dan u għaldaqstant għalhekk nixtiequ li jkollna riżorsi 
biżżejjed biex inkunu ta’ suċċess fl-edukazzjoni tagħna. Nitolbu anke l-istaff ta’ l-iskola biex 
jgħina norganizzaw xi attivita` jekk hemm bżonn isir xi ġbir ta’ fondi biex iseħħ dan il-
proġett.”   
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Fl-opinjoni tal-Eżaminaturi dan huwa rapport maħsub u miktub tajjeb ħafna; fl-istess ħin 
jindika ċerta maturità min-naħa tal-kandidat. L-ideat huma validi u oriġinali, u marbutin tajjeb 
ħafna ma’ xulxin. Il-kandidat għaraf ukoll jagħżel titlu tajjeb għal dan ir-rapport li jorbot sew 
mal-paragrafu li jsegwi, u l-vokabularju huwa f’postu u mħaddem b’mod xieraq. 
 
Imma kien hemm xi nuqqasijiet ukoll f’din it-taqsima għax xi wħud urew li ma kellhomx idea ta’ 
kif ried jinkiteb ir-rapport. Pereżempju injoraw il-fatt li għallinqas ried ikun hemm titlu u li ried 
jinkiteb b’mod konċiż biex l-ideat jidħlu f’mitt kelma. Agħar minn hekk, kien hemm min ħallat 
rapport ma’ ittra u kiteb l-indirizz/i u l-kliem “Għażiż/a” jew “Tiegħek/Dejjem Tiegħek”. Dawn li 
ġejjin huma xi eżempji li tfaċċaw fil-kitba tar-rapport:   

“Grazzi tal-attenzjoni u l-għodwa t-tajba.”  
“Nixtieq ngħidlek dan biex tafża li studenti ħalli l-kotba minn fejn jaqalawhom jerġa 

jagħmluhom.” 
“Grazzi, Dejjem tiegħek  Antonia Micallef”  (il-kandidata għamlet firma) 

 
Kien hemm indirizza l-ittra lil xi awtorità. B’eżempju nagħtu din is-silta: “Lil min tikkonċerna, 
Din littra qedgħa tinkiteb fl-isem il-Kunsil tal-istudenti u l-istudenti nnifishom...Nixtieq li dawn il-
punti toħodhom bħala urġenza...Mill-President tal-Kunsil tal-istudenti, (firma), Grazzi bil-
quddiem.” Oħrajn kitbu għamla ta’ avviż minflok rapport. Pereżempju, “Bħala l-president tal-
kunsill tal-istudenti, qed nisma ħafna tfal jeqirdu għax l-istat tal-librerija sejjer lura, izjed ma 
jgħaddi zmien.  B’Hekk iddecidejt li nagħmlu xi attivitajiet għat-tfal u kullħadd jagħti dik ix-xi 
ħaġa zgħira, bil-flus imorru għal-librerija ta’ l-iskola tagħna, għax għandha bzonn naqa 
manutenzjoni u kotba godda.” 
 
Il-kandidati jeħtieġ jitrawmu biex jaqraw il-mistoqsija sew u jifhmuha qabel iwieġbu. It-titlu tar-
rapport kien ċar ħafna u ma kellu l-ebda ambigwità. Il-kandidati kellhom jimmaġinaw li huma l-
President tal-Kunsill tal-Istudenti tal-Iskola tagħhom u kienu mitluba jiktub rapport ta’ madwar 
100 kelma dwar l-istat tal-Laboratorji JEW tal-Librerija biex imbagħad dan ir-rapport jitressaq 
fil-laqgħa li jmiss tal-Kunsill tal-Iskola. Kien hemm numru kbir ta’ kandidati li x’aktarx ma rawx 
il-kelma JEW u kitbu rapport kemm dwar il-laboratorji kif ukoll dwar il-librerija. Oħrajn ma 
fehmux li l-mistoqsija diġà qalet li dan ir-rapport se jinqara fil-laqgħa li jmiss tal-Kunsill tal-
Iskola. Numru kbir ta’ studenti ħasbu li dan ir-rapport, minħabba li sejjer jinqara waqt laqgħa 
tal-Kunsill tal-Iskola, irid jinkiteb fil-forma ta’ indirizz lejn il-membri ta’ dan il-kunsill (i.e. fit-tieni 
persuna). Dawn li ġejjin huma eżempji ta’ kemm ċerti kandidati ma jaqrawx sewwa/ma jifhmux 
il-mistoqsija: 
 

“Nispera li dan ir-rapport jitressaq fil-laqgħa li jmiss tal-Kunsill tal-iskola.” (Il-mistoqsija diġà 
qalet x’sejjer isir. Il-kandidat ma qarax tajjeb/ma fehemx il-mistoqsija) 

“F’din l-edizzjoni ta’ ‘Leħen l-Istudent’ xtaqt li nindirizza l-problema tal-laboratorji tas-
sekondarja.” (Il-mistoqsija mkien ma kienet tgħid li dan huwa rapport ippubblikat xi 
mkien! Kellu biss jinqara waqt laqgħa tal-Kunsill tal-Iskola)   

 
Xi wħud kitbu fuq iż-żewġ postijiet, kemm fuq il-librerija u kemm fuq il-laboratorji. Pereżempju, 
“Il-laboratorju fih ħafna ħmieġ u nuqqas ta’ apparat għal-lezzjoni tal-prattika. Fil-librerija hemm 
ħafna kotba antiki li l-lum il-ġurnata l-istudenti żgur ma jiħdux pjaċir jaqrawhom...” Kien hemm 
min kiteb fuq l-istat tal-laboratorju (mhux il-laboratorji) u oħrajn kitbu fuq il-librerija tal-Kunsill 
Lokali. F’xi rapporti nkitbu noti li mhumiex relevanti għas-suġġett: “...Is-sajf riesaq ġmielu hu 
skola se tieqaf missna flok ġurnata skola bħal-ġimgħa nohduhom jgħumu.” (M’għandhiex 
x’taqsam mal-qagħda tal-laboratorji.); “...Jiena ma ridx li dan jibqa’ ssir għalhekk ħa’ 
nipprotesta biex dan kollu jitwaqqaf. Għalhekk ngħidilkom appoġjawni biex dan il-proġett 
jirnexxi għat-tajjeb ta’ kulħadd.  Jekk allura tridu dan isir dak li għandkom tagħmlu 
t’appoġjawni u jirnexxi...” (ħareġ barra mis-suġġett); “Nixtieq ukoll inselli għall-għalliema kolla 
li jagħmlu tant għalina.” U kien hemm min ħareġ barra mis-suġġett għal kollox bħal dak il-
kandidat li kiteb dwar laqgħa li se ssir dwar l-importanza tal-qari. Ħafna kandidati żbaljaw 
meta taw is-suġġerimenti minflok ikkummentaw dwar il-qagħda tal-post. B’eżempju nsemmu: 
“...Il-bank irid jinbidel u ssir regola ġdida, min iħażżeż fuq il-bank jiġi issospendut mill-iskola 
għall-tlett xhur u jkollu jnaddaf il-bank kollu...” Xi wħud irrakkontaw storja fl-ewwel persuna u 
ma tawx rapport u oħrajn taw lista ta’ punti. Kien hemm ta xi sotto titli: “Il-Kotba - L-Għajnuna 
fil-Librerija”, “L-Ambjent tal-Librerija - L-istaff tal-Librerija - Il-Kotba tal-Librerija”, “It-Tfittxija tal-
Kotba - Ħmieġ Esaġerat”. 
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Kultant il-kandidati juru li ma jkollhomx għarfien ta’ vokabularju xieraq (kif jixhdu dawn l-
eżempji) u għaldaqstant l-espressjoni tbati: 
 

“Dejjem l-iskjava ta l-iskola jkollha tnaddaf......” (“purtinara”: hawnhekk il-kandidat bl-ebda 
mod ma kien qiegħed iqabbel lill-iskola ma’ skjava imma x’aktarx li dak il-ħin ma 
sabx kelma minflok “putinara” u bla ħsieb ta’ xejn tefa’ l-kelma “skjava”)   

“Bħala l-president tal-kunsill ta’ l-istudenti huwa fid-dmir tiegħi li niġbed l-attenzjoni ta’ l-
imlaħħqa fl-iskola.” (“tal-amministrazzjoni/ tal-awtoritajiet”: hawnhekk il-kandidat 
wera li ma jafx x’inhu t-terminu formali għat-tmexxija tal-iskola) 

 “Biex nattrattaw aktar studenti biex jaqraw hemm bżonn nixtru ħafna iktar kotba moderni” 
(niġbdu, inħajru)  

“Bħala l-president tal-kunsill tal-istudenti tal-iskola nixtieq nippunta ċerti punti għal-librerija 
tal-iskola” (inressaq, insemmi)  

“Il-laboratorju ‘Sur Temi Zammit’ bħalissa jinstab fi kriżi” (f’kundizzjoni ħażina ħafna: “kriżi” 
użata f’kuntest ħażin) 

“Nixtieq illi din il-librerija tiġi fl-ordni u nirranġaw il-ksur li hemm fiha.” (“tkissir” aħjar: dan 
huwa każ ta’ nom verbali użat ħażin għax “ksur” nużawha normalment 
f’sitwazzjoni medika)  

“L-istat tal-librerija fl-iskola San Mark huwa ħażin u Dan jeħtieġ jiġi ddiskutut fil-laqgħa.” 
(“diskuss”: użu ħażin tal-partiċipju passiv tal-verb “iddiskuta”) 

“Iż-żebgħa tal-kamra tal-librerija qiegħda kollha imħażża u imqaxxra għandha tkun 
miżbugħa b’kuluri sbieħ, li jilqgħu lil l-istudenti.” (Użu ħażin tal-verb “qagħad” u 
“mħażża” timplika li l-ħajt huwa mħażżeż; barra minn hekk, is-sentenza jew kellha 
tinqasam fi tnejn bil-punteġġjatura xierqa, jew tintuża xi konġunzjoni addattata li 
torbot iż-żewġ partijiet: eż. “Iż-żebgħa tal-kamra tal-librerija  kollha mqaxxra u l-
ħitan imħażża. Il-kamra għandha tkun miżbugħa b’kuluri sbieħ, li jilqgħu li l-
istudenti.”) 

 
F’xi xogħlijiet kien hemm ħafna żbalji grammatikali, sintattiċi, u ortografiċi. B’eżempju 
nsemmu: 

“Hemm ħafna xtamel u nistaw inġabuhu għal aħjar bill force u bill-mentalita tan-nies”  
“Għandna l-librerija għal ħafna żmien imma mħux ħafna studenti mmorru hemm u din hija 

ħażin għax l-librerija għandna importanza ħafna...Importanti ħafna li mmorru l-
librerija tnejn jum kull ġimgħa għax importanti ħafna biex taqra...”  

“Għalhekk fil-lagħqa li ġejja nixtieqkom tiġu b’xi ideat kif nistgħu nirranġawhom u 
nsebhuhom.” (“laqgħa”: hawnhekk jidher biċ-ċar li l-kandidat kiteb il-kelma 
“laqgħa” ħażin b’tali mod li ġiet tfisser xi ħaġa kompletament differenti  – cf. 
“lagħqa żebgħa”)   

 
L-Ewwel Karta – Konklu żjoni 
 
Minn sena għal oħra l-eżaminaturi jinnotaw faqar tal-ideat u nuqqas ta’ kreattività fl-Ewwel Karta, 
li jagħtu xhieda ta’ nuqqas ta’ qari u kultura ġenerali u għarfien ta’ dak li jkun qiegħed jiġri fid-dinja 
tal-lum. Dan ir-rapport, bħal rapporti oħra qablu, josserva wkoll li fil-maġġoranza tagħhom il-
kandidati wrew nuqqas serju ta’ ħila fit-tiswir u l-kitba tal-proża kontinwa li tħaddan il-
komponimenti, ir-rapporti, u t-taqsira. Xi eżaminaturi kellhom problema biex jaqraw xogħol il-
kandidati. Dawn għandhom jitħarrġu fil-mod ta’ preżentazzjoni li tinkludi kaligrafija ċara u nadifa, u 
tinkludi wkoll it-tqassim tal-ideat f’paragrafi. Hija l-Ewwel Karta li turi l-aktar x’ħakma tal-Malti 
għandhom il-kandidati. 
 
It-Tieni Karta  
L-istudju tal-letteratura jġib lill-istudenti wiċċ imb wiċċ mal-lingwa fl-aktar forom varjati u 
kumplessi tagħha. F’dawn il-kumplessitajiet jiġu ppreżentati l-ħsibijiet, l-esperjenzi, u s-
sentimenti ta’ nies li jeżistu ’l hemm mill-ambjent ta’ kuljum tal-istudenti. U għax l-istudenti 
joqorbu lejn dan iċ-ċirku ta’ għarfien ikunu f’qagħda biex jirriflettu fuq tiġrib uman li jkun 
possibbli imma li huma qatt ma ltaqgħu miegħu. Jitgħallmu jempatizzaw u għall-iskop ta’ dan 
l-eżami jeħtieġ jitgħallmu jfissru ruħhom b’lingwa xierqa. Jiġifieri jekk jaslu jifhmu l-
kumplessitajiet tal-lingwa u jaslu jfissru rwieħhom b’mod xieraq dak kollu li jifhmu, ikunu 
qegħdin juru ħakma profiċjenti tal-Malti. 
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Din il-parti tar-rapport fuq it-Tieni Karta fiha dawn it-taqsimiet: 
 It-Tieni Karta A – Referenza għall-Kuntest (Poeżija) 
 It-Tieni Karta A – Referenza għall-Kuntest (Proża) 
 It-Tieni Karta A – Il-Komponiment Letterarju 
 It-Tieni Karta A  - Konklużjoni 
 

It-Tieni Karta B – Referenza għall-Kuntest (Poeżija) 
 It-Tieni Karta B – Referenza għall-Kuntest (Proża) 
 It-Tieni Karta B – Il-Komponiment Letterarju 
 It-Tieni Karta B  - Konklużjoni 
 
Id-differenza bejn it-Tieni Karta A u t-Tieni Karta B l-aktar li toħroġ fit-tweġibiet. Fit-Tieni Karta 
A l-kandidati jridu jkunu kritiċi u analitiċi aktar minn dawk li jagħżlu t-Tieni Karta B. Filwaqt li l-
kandidati tat-Tieni Karta B jridu jiktbu inqas u almenu jridu jkunu kapaċi jfissru x-xogħlijiet fi 
kliemhom biex juru li jkunu fehmuhom. Jiġifieri, it-tweġibiet tat-Tieni Karta A jitolbu aktar 
argumentazzjoni minn dawk tat-Tieni Karta B li xorta titlob grad ta’ kritika ħafifa (i.e. mhix 
analitika u approfondita daqs tat-Tieni Karta A). 
 
Dan ir-rapport irid jenfasizza li għalkemm din it-Tieni Karta hija eżami tal-Letteratura, xorta 
tibqa’ qabel kollox eżami fil-Lingwa Maltija. Però, minkejja li xi wħud jiktbu b’Malti ħażin, xorta 
ssib min jgħaddi minħabba t-tagħlim bl-amment u l-fatturi li jittestjaw l-għarfien letterarju. L-
għalliema għandhom iħejju lill-istudenti sabiex jilħqu livell profiċjenti fil-Malti qabel ma jaslu 
biex joqogħdu għal dan l-eżami. 
 
 
It-Tieni Karta A – Referenza g ħall-Kuntest (Poe żija) 
 
Tajjeb li l-kandidati jirrealizzaw li ċertu kliem (eż. “ifottilhom”, “jitnejjek”) mhuwiex adattat għal 
eżami formali bħal dan: jitilfu l-marki talli jużawh. 
 
Il-maġġoranza tal-kandidati għażlu li jwieġbu l-mistoqsijiet dwar is-silta minn L-Għajn fil-
Misraħ.  
 

Tifkiriet ta’ Tfuliti 
 
Xi kandidati rreferew għall-poeta b’ismu biss. Diversi kandidati ma għarfux jiddistingwu bejn il-
mistoqsija (a) u (b). F’mistoqsija (a) kien mitlub minnhom li jiktbu fuq is-silta li kellhom fil-karta 
tal-eżami u f’mistoqsija (b) kien mitlub minnhom li jiktbu fuq il-kumplament tal-poeżija. Diversi 
kandidati kitbu l-ħsieb tal-poeżija kollha meta wieġbu l-mistoqsija (a) u mbagħad irrepetew 
prattikament kelma b’kelma l-istess ħaġa fil-mistoqsija (b). Oħrajn ma qrawx sew il-mistoqsija, 
jew ma kinux ippreparati tajjeb sabiex joħorġu r-rabta bejn is-silta mogħtija u l-bqija tal-
poeżija. Fil-mistoqsija (ċ) kien hemm numru ta’ kandidati li taw nofs tweġiba. Fit-tieni parti tal-
mistoqsija (ii) fissru nofs il-metafora, fis-sens li qalu xi jrid ifisser il-poeta b’”ġenna” imma 
injoraw għaliex “mgħajba”. U kien hemm min ivvinta bħal dak li qal li “Il-missier jabbanduna lil 
ibnu biex jgħix ma’ mara oħra”. 
 
L-Eżaminaturi, imma, sabu kandidat li kellu t-tweġibiet kważi perfetti. 
 
 

L-Għajn fil-Misraħ 
 
Xi kandidati jagħmlu  referenza għat-titlu tal-poeżija mingħajr distinzjoni bejn l-isem (li suppost 
jitniżżel fil-virgoletti) u l-bqija tas-sentenza.  
 
Fil-mistoqsija (a) l-Eżaminaturi nnotaw diversi kandidati li użaw il-kelma “paragrafu” minflok 
“strofa” meta kienu qed jirreferu għall-istrofi li fiha l-poeżija. Barra minn hekk, kien hemm 
oħrajn li wrew tendenza jew influwenza mill-Ingliż fil-kitba tagħhom meta kitbu “paragraphu, 
metaphora, atmosphera”. Instabu wkoll kandidati li ma jafux id-differenza bejn “misraħ”, 
“nixxiegħa”, u “għajn” u dan il-fattur wassal għal xi ineżattezzi. Għalihom l-għajn u l-misraħ 
huma l-istess ħaġa: eż. “Il-misraħ kien magħluq”, “għalqu l-misraħ” meta riedu jfissru “l-għajn”, 
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“fl-ewwel strofa naraw nixxiegħa”. Xi tweġibiet għal mistoqsija (a) u (e) kienu identiċi, xi drabi 
kelma b’kelma. 
 
Ħaġa oħra li għamluha spiss dawn il-kandidati kienet li jżidu tagħrif li fil-poeżija ma ssibux, 
ngħidu aħna “in-nisa ... joqgħodu jzekzku fuq dik u l-oħra”, “meta l-gvern għalaqha” (l-għajn), 
“in-nisa jinżlu jaħslu l-ħwejjeġ u jitkellmu ftit”. Minbarra dan, ċerti kandidati għandhom ħabta 
jiktbu affarijiet li huma irrelevanti, bħal “il-misraħ vojt għax issa ssib ħafna tfal ġewwa jaraw 
televixion jew fuq il-kompjuter”. 
 
Fit-tweġiba tagħhom għall-mistoqsija (ċ), il-biċċa l-kbira tal-kandidati għarfu li kienet 
onomatopea. Biss kien hemm diversi li ma kinux konsistenti fit-tweġiba li taw għax, filwaqt li 
wieġbu l-mistoqsija (i) billi qalu li hija “metafora”, fit-tweġiba għall-mistoqsija (ii) qalu xi ħaġa 
bħal “il-poeta jġiegħlek tisma’ l-ilma nieżel”. L-istess inkonsistenza nsibuha f’dawk li għall-
mistoqsija (ċ) (i) wieġbu billi qalu li hija “personifikazzjoni” imma mbagħad wieġbu f’(ċ) (ii) “l-
użu tal-onomatopea fil-frażi .....”. 
 
Fil-mistoqsija (d) fuq il-vers li juża l-poeta, il-maġġoranza tal-kandidati wieġbu b’mod tajjeb. 
Oħrajn għamlu żbalji li qatt ma jmisshom għamluhom. Ngħidu aħna, kontinwament sejħu l-
istrofa ta’ seba’ versi bħala “settenarju”; darba minnhom saħansitra “vers septeva”, jew “vers 
vojt”. Żball ieħor li sar fil-mistoqsija (d) kien meta xi kandidati kitbu li l-poeżija miktuba bil-“vers 
martelljan” għax fih seba’ sillabi f’uħud mill-versi. Ma għarfux li biex ikun “vers martelljan” iridu 
jkunu seba’ sillabi ripetuti. 
 
It-tweġibiet ta’ mistoqsija (e) kienu xotti wisq (eż. “għaliex il-poeta jiftakar fit-tfulija tiegħu”; 
“jiftakar fi tfulitu”;“jiftakar meta kien għadu tifel”) u ma ngħatatx attenzjoni għall-fatt li l-
mistoqsija kellha erba’ marki; ftit li xejn saru referenzi għal tifkiriet diversi li niltaqgħu 
magħhom f’din il-poeżija, minn ta’ quddiem nett, tifkiriet dwar il-pajsaġġ Malti (il-misraħ, l-
għajn tal-ilma), tifkiriet folkloristiċi, u tifkiriet personali (poeżija awtobijografika). 
 
Hawnhekk ukoll l-Eżaminaturi sabu kandidat li kellu t-tweġibiet kważi perfetti. 
 
 
It-Tieni Karta A – Referenza g ħall-Kuntest (Pro ża) 
 

L-Ewwel Darba li Ltqajt Magħha 
 
Xi kandidati għamlu referenza għan-narratur bħala “Fredu”, “Frans Sammut”, u anki “Francis 
Ebejer”. Diversi kandidati għamlu l-iżball li m’għarfux li hija ġrajja ta’ mħabba bejn Frans a 
Rosie. Kien hemm minnhom li kitbu li hija l-ġrajja ta’ mħabba bejn Trevor Zahra u Rosie! 
Hawnhekk ta’ min isemmi li xi wħud tfixklu fl-użu tal-vokabularju: “Trevor Zahra qed jirrakonta 
djalett (djalogu) bejn Frans u Rosie”. “In-narratur u Rosie kienu jħobbu lil xulxin b’imħabba 
edonistika (platonika).”  
 
Imbagħad kien hemm xi kandidati li tfixklu x’kien mitlub minnhom fil-mistoqsija (a) u (b). 
Numru minnhom wieġbu mistoqsija (a) billi rrakkontaw kif iltaqgħu Frans u Rosie, mingħajr 
ma rrealizzaw li din kellha tkun imwieġba fil-mistoqsija (b). Ħa nisiltu xi tweġibiet għall-
mistoqsija (a) biex nuru li ftit li xejn saret referenza għas-silta mogħtija u li xi tweġibiet huma 
kkaratterizzati minn numru ta’ ineżattezzi. 
 

“Din is-silta titratta fuq l-ewwel imħabba ta’ Frans u Rosie. Intaqgħu b’kumbinazzjoni u fl-
aħħar spiċċaw flimkien. Naraw kif Frans minn bniedem iebes u żorr tbiddel sforz l-
imħabba li kellu għal Rosie. Naraw l-imħabba perfetta meta tkun għada inoċenti.”  

 
“Din is-silta hi fuq ir-relazzjoni ta’ Frans u Rosie fejn bejniethom kien hemm biss imħabba 

spiritwali , imħabba mhux ġenwina. Naraw kif kienu innoċenti u kif il-ħsieb 
tagħhom kien sesswalment imma dejjem żammew ’il bogħod minn xulxin u 
baqagħu biss b’imħabba spiritwali jiġifieri b’kliem biss.” 

 
Xi wħud mill-kandidati wkoll fehmu l-mistoqsija (b) ħażin. Minflok ma wieġbu kif is-silta torbot 
mal-kumplament tas-silta kif insibuha fl-antoloġija Qawsalla, fehmu li għandhom juru x-xebh 
ma’ siltiet oħra fl-istess tema. F’xi wħud mit-tweġibiet għall-mistoqsija (b) wkoll saret referenza 
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għal, ngħidu aħna, kif jispiċċa r-rumanz Ħdejn in-Nixxiegħa. Waqt li fuq naħa dan hu sinjal 
pożittiv għax il-kandidati wrew interess u qraw ir-rumanz sħiħ, fuq naħa oħra jidher li l-
mistoqsija ma nqratx tajjeb u l-kandidati iddeċidew li jwieġbu skont kif jogħġobhom. Ir-rabta 
bejn is-silta mogħtija fil-karta tal-eżami u l-bqija tas-silta f’Qawsalla ma ħarġitx ċara.  
 
Fil-mistoqsija (ċ) numru konsiderevoli ta’ kandidati wieġbu tajjeb, jiġifieri li Frans u Rosie qed 
iqabblu l-imħabba tagħhom ma’ dik ta’ Adam u Eva. Iżda oħrajn semmew nofs l-argument fis-
sens li kitbu dwar Adam u Eva, imma ma kitbux dwar il-biża’ li kellha Rosie li jidħol is-serp 
bejniethom, jiġifieri  li jinqalgħulhom il-problemi. 
 
Se nagħtu xi eżempji ta’ tweġibiet għall-mistoqsija (e). Fihom naraw ir-referenza għan-
narratur bħala “poeta”, kif ukoll it-taħlita tan-narratur mal-awtur (Trevor Zahra), u xi minn 
daqqiet il-ħsieb li jrid jitwassal huwa vag u nieqes minn kummenti analitiċi kif mistenni minn 
min jersaq għat-Tieni Karta A. 
 

“Il-kittieb qed jiftakar f’relazzjoni perfetta li kellu ma din it-tfajla li kien tant iħobb... Naraw 
ukoll kemm kien mistħi u eskapist.” 

“Naħseb li għandha tagħmel sehem minn din it-tema għaliex il-poeta qiegħed jiftakar 
f’dawk il-mumenti sbieħ li qatta’ ma’ Rosie.” 

“Din is-silta tagħmel sehem mit-tema tifkiriet għax Trevor Zahra għandu nostalġija fuq l-
ewwel imħabba ta’ ħajtu li ma jinsa qatt u qed jiftakar fuq dak kollu li ġara 
bejniethom ħafna żmien ilu, meta n-narratur kien għadu żagħżugħ.” 

“Din is-silta għandha x’tagħmel mat-tema Tifkiriet għax hija memorja ta’ imħabba pura li 
kellu darba waħda. Hija memorja li ħa jibqa’ jiftakar qal ħin twil ħafna, jew qal-ħajtu 
kollu. Kien ħin importanti għalieh li għamel differenza fil-ħajja tiegħu. It-tema 
Tifkiriet hekk issib.”  

 
 
Sfortunatament issib kandidati li huma batuti fl-użu u l-espressjoni bil-lingwa Maltija. Kien 
hemm min kellu risposti tajbin imma l-lingwa kienet batuta. 
 
 

Il-Vapur tal-Art 
 
Fl-ewwel mistoqsija (a) l-iżball ewlieni kien li diversi kandidati ma kitbux dwar is-silta li hemm 
fil-karta tal-eżami, imma kitbu taqsira tas-silta kollha kemm hi. 
 
Kemm fit-tweġibiet ta’ mistoqsija (a) u kemm f’dawk ta’ mistoqija (b) l-Eżaminaturi sabu ħafna 
x’jilmentaw. Kien hemm min wieġeb billi kiteb frażijiet u sentenzji sħaħ mill-oriġinal u pprova 
jgħaqqadhom flimkien biex forsi jagħmlu sens, kollox fl-ewwel persuna: “mort ħdejn it-tieqa .... 
illum sejjer maz-zija l-Belt .... għalija xi ħaġa ġdida ....”. Pereżempju, “L-ewwel jibda fuq meta 
jitilqu mill-istazzjon u jgħid li f’kemm trodd salib jsibu ruħhom ‘bejn il-qasab tal-wied, u barra l-
għelieqi’ ... Ir-roti ta’ dan il-‘vapur’ kienu jagħmlu ‘ċiki-ċiki-ċu; ċiki-ċiki-ċu.’ F’dan l-eżempju l-
kandidat jagħti għadd ta’ kwotazzjonijiet minflok ma nqeda bi kliemu biex ifisser ruħu. 
 
Xi wħud mhux talli sejħu lis-silta “poeżija” imma kitbu “fl-ewwel strofa, it-tieni strofa, eċċ.”  
Oħrajn kitbu li Kilin qed jgħidilna x’ra, mingħajr ma jsemmu xejn minn dak li ra u ddeskriva. 
Kultant issib tweġibiet b’lingwa żbaljata: “Jikteb fuq il-ħossi (ħsejjes) li kienet tagħmel il-
ferrovija”; “Kilin jeħodna lura fi żminijiet fejn (meta) Malta kellna l-ferrovija”. Drabi oħra, il-
kandidati vvintaw affarijiet li assolutament ma ssibhomx fis-silta: “mar ma zitu l-Belt biex jixtri 
u hemmhekk kienu raw pittura straordinarja”;  “għax kienu sejrin f’xi attivita tal-karnival”. 
Kultant it-tweġiba għall-mistoqsija (b) kienet tikkonsisti f’xi kumment ġenerali:“In-narratur 
jurina li qabel din is-silta l-vapur tal-art ma kienx għadu telaq, għalhekk jiddeskrivi x’kien qed 
jara. Jiddeskrivi n-nies x’kienu qed jagħmlu u ħafna affarijiet oħra. Wara din is-silta 
jiddeskrivilna x’kien qed jara matul dan il-vjaġġ dwar l-ambjent u ħafna affarijiet oħra.”  
 
Fit-tweġiba għall-mistoqsija (ċ) (i) numru kbir ta’ kandidati għarfu li kienet metafora 
(“metaphora”), imma diversi oħrajn anqas idea ma kellhom: eż. “metaforiżmu”, “similazzjoni”. 
Fit-tweġiba għall-mistoqsija (ċ) (ii) ħafna kienu l-kandidati li kitbu li s-“sħaba żgħira tad-deheb” 
kienet tad-duħħan tal-ferrovija: eż. “L-awtur qiegħed jirreferi għad-duħħan tal-ferrovija sabiex 
juri l-ħmieġ fl-arja li kienet tagħmel bis-sarkażmu.” Oħrajn marru ’l bogħod ħafna bl-
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ispjegazzjoni tagħhom: eż. “Il-poeta juri li ma kinetx xi ġurnata sabiħa imma li x-xemx kienet 
tidher ukoll. Għalhekk juża ‘sħaba żgħira tad-deheb’ biex jurina li permezz tax-xemx din is-
sħaba kompliet il-fjur tas-sema.” F’dan il-kuntest, numru konsiderevoli ta’ kandidati ma 
ddistingwewx bejn “midra” u “qamħ”: l-awtur “jirreferi għal midra, li tkun mehmuża mal-magna 
tal-vapur”; “trab li tħalli l-midra wara li tkun għaddiet”; “id-duħħan li kien ħiereġ mill-midra”.  
  
Meta waslu għar-raba’ mistoqsija (d), bosta kandidati ma għarfux ikunu ftit iddettaljati u preċiżi 
f’dak li kitbu. U kien hemm min kien vag ħafna: eż. “l-awtur qed jiddeskrivi mument f’ħajtu li 
impressjonatu ħafna li għalih huwa tifkira ta’ meta kien zgħir u jiftakar fih b’nostaligija kbira.” 
Kitbu li s-silta tidħol fit-tema tifkiriet għax Kilin jiftakar f’affarijiet tal-imgħoddi mingħajr ma 
jsemmu x’kienu dawn l-affarijiet. Barra minn dawn, kien hemm diversi kandidati oħrajn li kitbu 
li Kilin qed jiftakar fil-vjaġġ li għamel bil-ferrovija, imma tifkiriet oħra tal-imgħoddi (mezzi tat-
trasport, ilbies, ambjent, snajja’, eċċ.) ma jissemmew xejn. U kien hemm minn irrefera għall-
vapur tal-art bħala “tramma”: eż. “turina meta l-awtur kien qed jiftakar fi żmien fejn kien hemm 
it-tram bħala mezz ta’ trasport fuq l-art.” Mill-banda l-oħra rridu nsemmu li kien hemm xi 
kandidati li wieġbu mistoqsija (d) b’mod iddettaljat u preċiż.  
 
 
It-Tieni Karta A – Il-Komponiment Letterarju  
 
B’mod ġenerali wieħed jista’ jgħid li nkitbu diversi komponimenti letterarji ta’ livell aċċettabbli, 
għalkemm xi wħud kienu kemxejn itwal mill-erba’ mitt kelma li suppost inkitbu. Kien hemm xi 
komponimenti ta’ livell tajjeb ħafna. Il-kandidati kellhom bżonn, però, jitgħallmu jagħtu l-
ismijiet tax-xogħlijiet sew għax kien hemm min tkellem fuq L-Għanja tar-Rebħ (minflok tar-
Rebħa). U tajjeb ukoll li l-awturi jingħataw isimhom propju: Ġlieda mhijiex ta’ “Wistin Borg”! 
Anki l-ismijiet tat-temi tajjeb li jkunu ċerti minnhom għax fis-sillabu m’hemmx “It-tema tal-
Familja” imma t-tema “Ir-Rispett fil-Familja”. 
 
Ta’ min jgħid ukoll li għadd kbir ta’ Komponimenti Letterarji kienu superfiċjali għall-aħħar. 
Ħafna kandidati kemm qabdu u taw parafrasi tal-poeżija jew silta ta’ proża mingħajr ma taw 
kas tal-kliem kif inhu mqiegħed eżatt fil-mistoqsija. Għalhekk, tbiegħdu mill-għan tal-
mistoqsija. Kien hemm xi wħud li saħansitra qabdu u taw parafrasi tat-tmien siltiet tat-
Taqsima, kollha kemm huma, tkun xi tkun il-mistoqsija jiġifieri, u jgħidu x’ġara fil-poeżija fi 
kliemhom. Kulma taw hija biss narrazzjoni tas-siltiet. Għalhekk, ma jkun hemm l-ebda 
relevanza mat-titlu. M’hemm l-ebda sens ta’ kritika fix-xogħol tagħhom. Ma jafux jinfilsaw il-
kritika tagħhom personali f’dak li jiktbu. Dan huwa nuqqas ieħor serju ħafna. Jidher ċar li 
ħafna kandidati ma għandhom l-ebda idea kif issir kritika serja u tajba ta’ xogħol letterarju, u 
ma jagħmlux distinzjoni bejn parafrasi u kritika. Dan jgħodd ukoll għall-mistoqsija fuq il-ħsieb 
jew Tema Ċentrali tar-Referenza Għall-Kuntest. Ħafna kandidati sempliċement taw parafrasi 
sempliċi u ħafifa, u mhux il-ħsieb, u ħafna drabi wkoll, biex jgħaxxquha aktar, jirrepetu kollox 
fil-mistosija tal-aħħar (“Għaliex taħseb li din is-silta ta’ poeżija għandha tagħmel sehem mat-
tema .....”).  Jidher ċar hawnhekk li ma jafux x’inhi d-distinzjoni bejn “parafrasi” u “ħsieb”. 
Idealment, fil-Karta 2A jingħata “ħsieb” (ir-raġuni għala l-poeta kiteb dak li kiteb, il-ħsieb 
warajh), u fil-Karta 2B tingħata parafrasi (is-silta/poeżija fil-qosor fi kliem il-kandidat).  
 

Il-Protesta 
 
Il-mistoqsija kienet dwar l-inġustizzja jew il-ħsara li wieħed jara madwaru. Kien hemm numru 
konsiderevoli ta’ kandidati li kitbu fuq il-ħsara (naturalment tal-ambjent) imma injoraw l-
inġustizzji li wieħed jiltaqa’ magħhom fil-ħajja ta’ madwaru. Ma ħolqux bilanċ fil-kitba tagħhom. 
Hemm drabi meta l-kandidati ma qagħdux attenti biżżejjed biex ifissru ruħhom tajjeb fuq dak li 
jkunu jridu jfissru. Ngħidu aħna, spiss kitbu li l-awturi “jagħmlu protesta kontra l-ambjent” meta 
fir-realtà jridu jfissru “kontra l-qerda tal-ambjent.” 
 
Ħa nagħtu eżempju ta’ introduzzjoni tajba (li sfortunatament hija mgħarrqa bl-iżbalji li fiha): 
“Kulħadd għandu opinjoni differenti minn ta’ ħaddieħor fid-dinja. Għalhekk, kulħadd għandu 
wkoll id-dritt li jitkellem jekk ikun hemm xi ħaġa li ma toġbux. Fit-tema “Il-Protesta”, poeti u 
prożaturi jurina li huwa dan li jagħmlek differenti minn l-oħrajn; sempliċiment espressjoni tal-
opinjoni tagħna tagħmilna uniċi.” U issa se nagħtu eżempju ta’ introduzzjoni ħażina għax fiha 
xi ineżattezzi: “Fiż-żmien tal-kittieba f’tema “Il-Protesta” kważi kollox kellhu xi difett jew ħsara. 
Fost minn dawn kienu l-ambjent ta’ madwarna u l-imġiba tan-nies li kienu jiltaqgħu. Għalhekk, 
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il-kittieba ħassu l-bżonn jipprotesta b’permezz ta’ kitba ħalli fil-futur nistgħu napprezzaw il-fatt 
li l-ħajja kienet aktar diffiċli f’dak iż-żmien.” 
 
Difett rikorrenti f’diversi tweġibiet kien li l-kandidati kitbu ħsieb ta’ poeżiji jew rakkont ta’ siltiet 
ta’ proża, imma naqsu milli jargumentaw. Saħansitra kien hemm xi kandidati li tant kienu 
konxji li qed jiktbu ħsieb/rakkont, li kitbu “Issa mmorru għall-istorja ...” jew “L-istorja ta’ din il-
proża hija ....” u komplew jiktbu l-ħsieb tal-poeżija Iż-Żabra. Kien hemm diversi oħrajn li ma 
bnewx il-paragrafi tajjeb. Żball komuni kien li, waqt li f’paragrafu partikolari jiktbu dwar xi 
poeżija/silta ta’ proża, fl-aħħar sentenza ta’ dak l-istess paragrafu jiktbu dwar poeżija/silta ta’ 
proża oħra u jkomplu jiżvolġu l-ħsieb jew l-argument tagħhom fil-paragrafu li jmiss. Dan isir 
kontinwament tul il-komponiment letterarju kollu. Eż: (tmiem ta’ paragrafu) “Dan narawh ukoll 
fil-poeżija” u s-sentenza tkompli fil-bidu tal-paragrafu li jmiss, “Iż-Żabra ta’ Karmenu Vassallo 
(!!).  Imma kien hemm xi kandidati li għamlu sforz biex ikun hemm kontinwità bejn paragrafu u 
ieħor. Pereżempju, din is-sentenza hija mod kif il-kandidat irnexxielu jgħaqqad il-paragrafu ta’ 
wara: “Lament ieħor kontra l-qerda tal-ambjent joħroġ mill-pinna ta’ Marjanu Vella.” 
 
Ħaġa oħra li l-Eżaminaturi ltaqgħu magħha spiss kienet li l-kandidati ma jagħmlux distinzjoni 
bejn ironija u sarkażmu meta jirreferu għal Ħitan tas-Sejjieħ jew Malta Ġenna tal-Art. Għal 
dawn il-kandidati, dak li hu ironiku huwa wkoll sarkastiku u viċi versa; u wieħed kiteb “Malta 
Ġenna tal-Art turi sens sarkastikamentali.”  
 
Kultant issib xi kandidati li, meta jirreferu għal xi poeżija partikolari, jagħtu importanza lil 
affarijiet irrelevanti. Ngħidu aħna, meta rreferew għall-poeżija Jum ir-Rebħ, diversi kandidati 
kitbu d-data meta ntlagħbet il-logħba futbol, ir-riżultat, u li l-Maltin kantaw l-Innu Malti. Imma 
ftit minnhom biss kitbu dwar l-inġustizzja li saret mal-Maltin meta ma ndaqqx l-Innu. Mhux 
darba jew tnejn ukoll li l-Eżaminaturi ltaqgħu ma’ każijiet meta l-kandidati taw isem il-poeżija, 
imma l-kontenut żviluppat ma kellu x’jaqsam xejn mat-titlu. Bħala eżempju nsemmu dan li ġej: 
“ fosthom dik ta’ fl-Għanja tar-Rebħa li turi li l-poplu Malti żamm id-dinjità tiegħu u ried l-
indipendenza minn ma l-Ingliżi. Meta l-innu Malti ma ndaqqx, il-Maltin qamu jkantawh...Rużar 
Briffa rnexxilu jwassal il-messaġġ tiegħu mal-Maltin.”  
 
Dawn li ġejjin juru x’perċezzjoni ħażina tal-kliem għandhom il-kandidati: 
 

1. “jipprotesta kontra l-monotoniżmu (monotonija) tal-bini” (Ħitan tas-Sejjieħ) 
2. “bħal ma Ġuda trada (ittradixxa) lil Ġesù” (Tradiment) 
3. “aħna qedin nitradu (nittradixxu) lil ambjent”  
4. “kemm ser nitraduċu (nittradixxu) lil pajjiżna.”  
5. “qegħdin nittradew (nittradixxu) lil ambjent” 
6. “Victor Fenech jagħmel appell (protesta) kontra dak li ġara wara l-interdipendenza 

(??)” (Tradiment)  
7. “Darba bħal sajjetta fil-bnazzi tfaċċaw erba’ pirati li bla rispett ta’ xejn rabtu x-xwieni 

tagħhom mas-siġra u ċartuha.” 
8. “Samwel huwa l-protestant (dak li jipprotesta) kontra soċjeta ta’ nies b’moħħhom 

mgħaluq.”  
9. “Fenech hu pjuttost imlaqqat (milqut) bil-moħqrijja tal-ambjent.” 
10. “f’din il-kwota (kwotazzjoni)”  

 
 

Ġrajja u Identità 
 
Kien hemm numru ta’ komponimenti ta’ livell aċċettabbli dwar Ġrajja u Identità, anki jekk 
kultant kien hemm minnhom li kienu twal wisq. Numru ta’ kandidati kitbu biss dwar ir-rebħiet li 
kisbet Malta tul l-istorja (il-ħsieb tas-siltiet jew poeżiji!) mingħajr ma semmew xejn dwar il-
karatteristiċi li jagħtuna identità bħala Maltin. Kien hemm ukoll min semma s-siltiet kollha li 
nsibu fit-tema, anki dawk li ma jurux l-identità tagħna bħala Maltin, ngħidu aħna Il-Mandraġġ. 
Ta’ min isemmi li, fit-tweġiba tagħhom, xi kandidati jagħmlu l-iżball li jsemmu s-siltiet kollha 
tas-silta, anki dawk li huma irrelevanti għall-mistoqsija. Ukoll xi kandidati jidhru li anqas 
studjaw it-testi għax kitbu komponiment ġenerali u mhux letterarju, fejn anqas għamlu 
referenza waħda biss għal xi poeżija jew silta ta’ proża marbuta mas-suġġett. Dan jagħti 
xogħol ħażin u wieħed ma għandux jistenna li jieħu xi marki minħabba l-irrelevanza.  
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Jiġifieri jidher li kien hemm ambigwità f’xi tweġibiet dwar l-elementi ewlenin li jagħtuna identità 
bħala Maltin. Xi wħud mill-kandidati għażlu li jwieġbu permezz tal-ħsieb tas-silta; drabi oħra, 
it-tweġibiet kienu jikkonsistu biss f’rakkont ta’ dak li ġara (ngħidu aħna, Taħt in-Nar) mingħajr 
enfasi fuq l-elementi li jsawru l-identità. Ħafna kienu dawk li għażlu s-silta F’Ħaġar Qim sabiex 
jiddiskutu t-titlu. Madankollu, l-analiżi ta’ din il-poeżija xi drabi kienet waħda żbaljata minħabba 
r-referenza għall-Maltin “li biex jiġu pproteġuti joffru tfajla bħala saggrifiċju lil-qamar.”  
 
Għalkemm diversi kandidati kitbu li l-identità Maltija hija magħmula minn diversi karatteristiċi, 
ħafna minnhom ma semmew xejn dwar l-ilsien Malti, li wara kollox huwa dak l-element li l-
aktar jiddistingwina minn popli oħra. 
 
Anki hawn kien hawn diversi kandidati li ma għarfux ifasslu l-paragrafi tajjeb. F’paragrafu 
jiktbu dwar aspett tal-identità (ngħidu aħna l-istorja), l-aħħar sentenza ta’ dak il-paragrafu 
jiktbu dwar aspett ieħor (ngħidu aħna dwar l-ilsien) u jkomplu jiżvolġu dak it-tieni argument 
f’paragrafu ġdid. Dan isir kontinwament fil-komponiment letterarju kollu. Din it-tattika xorta ma 
tagħtix rabta lill-paragrafi għaliex l-aħħar sentenza tal-ewwel paragrafu tkun diġà kissret ir-
rabta fis-sens. 
 
Numru ta’ kandidati saħħew l-analiżi tagħhom bi kwotazzjonijiet, xi wħud minnhom addattati. 
Iżda ġieli l-Eżaminaturi ltqgħu ma’ kwotazzjonijiet ivvintati fis-sens li ma kinux eżatti. 
Importanti li kwotazzjoni, b’mod speċjali minn poeżija, tkun eżatt jekk tassew il-kandidat irid 
jilħaq l-effett meħtieġ fil-kitba tiegħu: eż. 
 

“u għajtet Jien Maltija 
ħażin (minflok miskin) min ikasbarni 
ħażin (minflok miskin) min jidħaq bija.” 

 
Wieħed jinnota wkoll li xi kandidati huma influwenzati ħafna mill-Ingliż fil-kitba tagħhom (eż. 
“naraw il-kunċern tiegħu” = “his concern”), u saħansitra kitbu xi kliem bl-Ingliż biex ifissru 
ruħhom. Nieħdu dan b’eżempju: “F’din is-silta nsibu l-flat characters u għandna lill-Maltin li 
huma flat white għax jagħmlu t-tajjeb biss u l-Ispanjoli flat black għax jagħmlu l-ħażin biss.” 
 
Insemmu xi eżempji ta’ “howlers” li għaġġbu lill-Eżaminaturi: 
 

1. “Il-Maltin irrewwixtaw (għamlu rewwixta) kontra l-Aragoniżi” 
2. “Jum ir-Rebħ ... hija poeżija fl-logħba futbol”   
3. “Fil-poeżija tiegħu ‘Jum ir-Rebħ’ Rużar Briffa wera’ kemm il-lingwa semitika tagħna 

kienet diffiċli biex tqum fuq saqajha meta fl-logħba futbol bejn tim Malti u dak 
Yugoslav qamet rewwixta (!!) għax indaqq l-innu ta’ min kien qed jaħkimna u ta’ Malta 
tagħna baqa’ ma ndaqx.”  

4. L-Għanja tar-Rebħa hi fuq l-Assedju l-Kbir, imma wieħed kompla billi qal: “f’din il-
ġrajja aħna l-Maltin ksibna l-George Cross.” Dan ifisser li xi kandidati anqas idea tal-
istorja ta’ Malta m’għandhom. 

5. “Dun Ġorġ jiddiskrivi t-Torok bħala għedewwa b’saħħitha.”  
6. “Il-Maltin ikellmu r-re ta’ Spanja biex jinfdu (jifdu) lil pajjiżhom.” 
7. F’Malta Ġenna tal-Art, l-awtur jagħti “varjazzjoni (varjetà) ta’ titli.”  
8. “qalbenità” (qlubija)  
9. F’Malta Ġenna tal-Art “lil Malta qed isejħila bi tlett aġġettivinali (aġġettivi)  fis-

superlattiv.”   
 
 

Karattri 
 
Numru ta’ komponimenti kienu ta’ livell tajjeb; it-taħlita ta’ karattri kienet imżewqa ġmielha. 
Iżda n-numru kbir ta’ karattri wassal biex kultant il-kitba tiddgħajjef fil-kontinwità u l-iżvilupp 
tal-ħsieb u r-rabta mat-titlu. 
 
Ħafna kandidati jidhru li jsibuha diffiċli biex jiktbu introduzzjoni xierqa. Fil-fatt, numru 
konsiderevoli fl-introduzzjoni tagħhom jiktbu l-mistoqsija kelma b’kelma. Barra minn hekk, 
uħud mill-kandidati li għażlu l-komponiment letterarju fuq din it-tema ma għarfux jiktbu fuq il-
karattri nfushom li niltaqgħu magħhom fis-siltiet jew poeżiji. Minflok kitbu l-ħsieb tal-poeżija 
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jew rakkont fil-qosor tal-ġrajja ta’ proża. Ngħidu aħna, minflok ma kitbu dwar x’tip ta’ karattru 
kellha Mananni, kien hemm min semma li Mananni hija waħda mill-karattri u kompla billi kiteb 
il-ħsieb tal-poeżija bl-istess isem. L-istess għamel meta semma lil Caroline li hija karattru li 
niltaqgħu magħha fis-silta Dak it-Taraġ, u mbagħad qagħad jirrakkonta x’ġara fit-taraġ tal-flat, 
kif qabbdu lil min jaħslu, eċċ. Kien hemm ukoll min semma lill-Avukat Gatt bħala karattru li 
jimbuttak, imbagħad kiteb rakkont ta’ Mass Meeting fil-qosor.  
 
Għalkemm fil-maġġoranza tagħhom il-kandidati fehmu x’kien mitlub mill-mistoqsija, difett 
komuni fosthom kien li kitbu rakkont tas-silta minflok ma għamlu analiżi tal-karattri. Barra minn 
hekk, kien hemm min semma l-karattri, mingħajr ma wera t-taħlita ta’ karattri li niltaqgħu 
magħha, sempliċiment qisu kiteb lista ta’ nies u xi ħaġa żgħira dwar il-karattru tagħhom. Xi 
kandidati rreferew għal siltiet li mhumiex fit-tema “Karattri” (eż. Il-Bejjiegħ tal-Gazzetti). 
 
Xi drabi ma saritx analiżi tal-karatti. Minflok ingħata rakkont (x’aktarx twil ħafna bir-riżultat li 
nqabeż l-għadd ta’ kliem mitlub) tal-istorja mingħajr enfasi fuq il-karatteristiċi/ kwalitajiet tal-
karattri. Ftit li xejn ġew elenkati paraguni u/jew kuntrasti bejn il-karattri u/jew is-siltiet letterarji, 
xi ħaġa li spikkat ukoll fit-tweġibiet għat-temi l-oħra. Anki f’din il-mistoqsija kien hemm numru 
ta’ kandidati li żbaljaw fil-bini u t-tfassil tal-paragrafi, jiġifieri jiktbu paragrafu fuq suġġett jew 
argument partikolari, fl-aħħar sentenza jibdew argument ieħor li jkompluh f’paragrafu ġdid. 
 
Xi eżempji oħra ta’ “howlers” 
 

1. Espressjoni żbaljata: “iż-żewġ (tnejn)  li huma” meta qed jirreferi għal Gerit u Ċikka.  
2. Xandru kien “poeta li jħobb il-Ġappuniża.” 
3. F’Dak it-Taraġ “jidher l-element sterjotipatiku (sterjotipat)”  
4. L-Avukat Gatt “kien id-direttorju (??) tal-partit.”   
5. “Il-karattru tal-ħaxxejn (!!!)” (Mass Meeting)   

 
Kitbiet tajbin ħafna nstabu wkoll. Dawn il-kitbiet spikkaw għax l-enfasi kienet fuq l-analiżi tal-
karattru aktar milli r-rakkont tal-istorja, imqar jekk ir-referenza għall-istorja hija wkoll meħtieġa 
sabiex il-karattru jitpoġġa f’kuntest u mhux ikun iżolat u vag. 
 
 

Ir-Rispett fil-Familja 
 
Kien hemm numru ta’ komponimenti ta’ livell tajjeb ħafna. Imma f’din it-tweġiba kien hemm 
għadd ta’ kandidati li bħala introduzzjoni għall-komponiment tagħhom kitbu kważi kelma 
b’kelma l-mistoqsija. Biss wieħed irid isemmi wkoll li xi introduzzjonijiet kienu ta’ livell tajjeb 
ħafna. Il-maġġoranza tal-kandidati fehmu li għandhom jiktbu dwar rabtiet tajbin u ħżiena li 
jistgħu jeżistu f’familja. Imma numru konsiderevoli anqas semmew xejn dwar relazzjonijiet li 
mhumiex pożittivi. Dan ifisser li injoraw għal kollox il-poeżija Demgħat tas-Silġ u l-proża Ir-
Raġel tal-Klieb. 
 
Mill-banda l-oħra kien hemm għadd kbir ta’ kandidati li, meta rreferew għall-proża Ir-Raġel tal-
Klieb, iktar semmew u taw importanza lill-parti tan-novella li tittratta dwar ir-relazzjoni tar-raġel 
mal-klieb tiegħu milli lir-relazzjoni tar-raġel ma’ martu. Irrakkontaw x’ġara wara li mietet il-
mara u x’għamlu l-klieb meta miet ir-raġel u ma kellhomx x’jieklu. Injoraw il-fatt li r-raġel tal-
klieb kellu mara! Oħrajn kitbu li l-klieb kienu l-familja tar-raġel. 
 
Kultant tiltaqa’ ma’ kandidati li jużaw vokabularju li probabbilment ma jkunux jafu eżatt xi 
jfisser, u b’riżultat ta’ dan jużawh ħażin. “Fil-poeżija Mur Orqod Binti jistona (jispikka) r-rispett 
li l-missier għandu lejn it-tifla tiegħu.” u “kliem bħal dan... jiċħdu (jixhdu) dan.” L-influwenza tal-
Ingliż f’numru ta’ tweġibiet ma tonqos qatt: eż. “r-rispett fil-familja hija imperattiva 
(“imperative,” bl-Ingliż) fis-soċjetà Maltija.” 
 
Kien hemm xi kandidati li fit-tweġiba tagħhom irreferew għall-poeżija Tifkiriet ta’ Tfuliti meta 
din kienet waħda mir-referenzi għall-kuntest fl-istess karta tal-eżami. L-Eżaminaturi sabu 
każijiet ta’ kandidati li taw isem is-silta li ma jaqbilx mal-kontenut miktub dwarha. Pereżempju, 
wieħed isemmi Sentiment ta’ Philip Sciberras imma mbagħad l-analiżi li ngħatat kienet ta’ Mur 
Orqod Binti; u ieħor semma Missier u Iben ta’ “Anton Buttigieg” u jagħti l-analiżi ta’ Sentiment. 
Barra minn hekk, Ir-referenza għar-rabta li teżisti bejn il-membri familjari mhux dejjem kienet 
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speċifika, imma xi wħud identifikaw ir-rabta bħala waħda ta’ mħabba msaħħa 
b’komunikazzjoni reċiproka. Il-kandidati li rreferew għas-silta Ir-Raġel tal-Klieb ħlew il-ħin 
jirrakkontaw l-istorja mingħajr ma saret referenza għar-rabta, jew in-nuqqas tagħha, f’dan il-
kuntest familjari. 
 
Dawn huma xi eżempji li għaġġbu lill-Eżaminaturi: 
 

1. “jirrispettagħha” 
2. “għad jiġi mument fejn (meta) Lara, it-tifla tiegħu ...” 
3. “naraw rabta differenti bejn il-poeta Lullaby u ibnu Yevgeny.” Dan ifisser li l-kandidat 

anqas għandu idea mhux biss xi tfisser “lullaby” imma wisq inqas dwar xiex tittratta l-
poeżija. 

 
It-Tieni Karta A: Konklu żjoni 
L-Eżaminaturi ltaqgħu ma’ bosta interpretazzjonijiet żbaljati bħal dawn li ġejjin: 
 
(Ħitan tas-Sejjieħ): “il-poeta jgħid li t-triq li ma fihiex konkrit twasslek għall-ġenna” 
(Tradiment): “l-unika differenza bejn il-passjoni ta’ Kristu u l-ambjent hu li kristu qam mill-mewt 

u l-ambjent le” 
Bosta kienu dawk li interpretaw Demgħat tas-Silġ bħala l-familja li tirrappreżenta t-tmexxija 

tal-poplu fil-pajjiż, il-missier hu l-poter ċivili, l-omm hi l-knisja, u l-aħwa huma l-poplu. 
(Ir-Raġel tal-Klieb): “Il-klieb kielu lir-raġel b’sinjal ta’ għaqda kif aħna ningħaqdu ma’ Ġesù 

meta nieklu l-ostja.” 
(Ir-Raba’ ta’ Samwel): “Xandru jqabbel lil Samwel ma’ Kamikażi” 
 
 
 
It-Tieni Karta B – Referenza g ħall-Kuntest (Poe żija) 
 
Il-livell ġenerali kien wieħed medjokri ħafna. Ftit li xejn kienu dawk il-kandidati li kellhom inqas 
minn erba’ żbalji fir-Referenza għall-Kuntest u inqas minn 10 żbalji fil-Komponiment Letterarju 
u għaldaqstant tilfu l-marki riservati għall-ortografija. Jew aħjar, tilfu l-marki kollha allokati 
għalihom għall-mod kif jiktbu l-Malti mingħajr żbalji. Barra minn hekk, tintebaħ ukoll kemm 
għadd kbir ta’ kandidati għadhom jiktbu l-Malti tagħhom bla ħsieb ta’ xejn. Hekk kif tiġihom 
f’moħħhom il-kelma jaqbdu u jniżżluha mingħajr lanqas biss jippruvaw janalizzawha u jaraw 
kif tinkiteb. Dan huwa nuqqas kbir u serju, u li l-għalliema f’dan il-livell iridu jagħfsu fuqu biex 
forsi l-livell ġenerali jitjieb xi ftit. Tabilħaqq, din il-ħaġa ħassbet wisq lill-Eżaminaturi. Il-
kandidati kienu tassew fqar fl-ideat, b’livell medjokri għall-aħħar, u bi żbalji banali li ma 
tippretendihomx f’dan il-livell. 
 
Il-livell tat-tweġibiet, allura, f’din it-taqsima kien fqir u medjokri. Ftit kienu l-kandidati li spikkaw 
fit-tweġibiet li taw. Ħafna lanqas biss taw kas tal-marki li kellhom il-mistoqsijiet, u wieġbu 
f’sentenza meta kien ċar li ħtieġu jiktbu b’ċertu dettall. Xi kandidati wieġbu bl-addoċċ għax jew 
ma qrawx il-mistoqsija jew inkella ma fehmuhiex.  
 
Il-ħsieb tax-xogħlijiet kollha kien qasir wisq b’nuqqas ta’ dettalji. Jidher li l-kandidati qatgħu 
wisq fil-qasir u ħafna drabi kien hemm anki taħwid fid-dettalji mogħtija. Ħafna kandidati huma 
traskurati wisq mhux biss fl-ortografija, imma wkoll fis-sintassi. L-Eżaminaturi inkwetaw li 
bosta kandidati li qagħdu għal din il-Karta 2B ma għandhomx ħakma nattiva tal-Malti. Barra 
minn hekk, fil-komponimenti letterarji għadd mhux ħażin ta’ kandidati jiktbu mingħajr paragrafi 
u meta jikkwotaw minn xi poeżiji ma jikkwotawx il-kliem eżatt jew jikkwotaw versi li ma jorbtux 
ma’ dak li jkunu kitbu.  
 
Bħala figuri tad-diskors (fil-mistoqsija tar-Referenza għall-Kuntest), jidher li l-kandidati jafuhom 
mhux ħażin. Mhux l-istess nistgħu ngħidu fejn tidħol il-metrika. Ħafna ma jafux xi tfisser 
“metrika”. U xi wħud milli kienu jafu, wieġbu ħażin.  Anki dan jidhrilna li huwa nuqqas kbir u 
serju, għax biex ma tkunx taf il-qofol bażiku ta’ kif tkun imqassma poeżija (ismijiet tal-versi, 
tal-fard/żewġ, wati/tronk, sempliċi, versi ħielsa, metrika miftuħa eċċ.) juri nuqqas ta’ ħila fil-
mod kif tħares lejha l-poeżija. 
 
Għal dik li hija għażla mbagħad, l-aktar popolari b’maġġoranza assoluta fl-Ewwel Taqsima, it-
taqsima tal-Poeżija, kienet mistoqsija 2, L-Għajn fil-Misraħ ta’ Joe Friggieri.  
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Tifkiriet ta’ Tfuliti 

 
Bosta kandidati sabu diffikultà (u ma weġbux) 1 (a,b, ċ, d) u 2 (b, ċ).  
 
a. Ħafna kandidati ma tawx kas tas-silta li ngħatat u kitbu l-ħsieb li studjaw l-aktar dwar il-bidu 
tal-poeżija li ma ngħatatx fir-Referenza għall-Kuntest. 
 
b (i). Ħafna wieġbu tajjeb imma kien hemm oħrajn li kitbu li l-figura tat-taħdit kienet metafora, 
personifikazzjoni, u alliterazzjoni.  
  
  (ii) Ftit kienu l-kandidati li fissru sew l-effett li ħoloq il-poeta b’din is-similitudni. 
 
ċ.  Il-maġġoranza tal-kandidati ma għandhomx idea x’inhi l-metrika. Ħafna ma weġbuhiex din 
il-mistoqsija li kellha tliet marki. Fost it-tweġibiet żbaljati kien hemm : 

 “metrika sabiħa u li ddaħħlek fl-istorja” 
“rima mqabbża u rima mhix ħielsa” 
“il-versi f’din il-poeżija huma mħawda ma żammx rima fih” 
“poeżija modern, leġika b’versi kwadrilitteri” 
“il-metrika li juża mhix magħrufa” 
“m’għandha ebda ritmu ta’ tibdil” 

 
d. Kien hemm xi tweġibiet tajba,  imma mhux dejjem irnexxielhom joħorġu li d-“dawl” qed 
jirreferi għall-ferħ li kellu l-poeta fil-passat u li d-“dalma” tfisser in-niket, il-kruha, u l-problemi li 
l-poeta kien qed jiffaċċja. 
 
e. Ħafna kandidati ma jidhrux li jaqraw il-mistoqsija sew jew inkella ma fehmuhiex għax ma 
tawx r-raġuni għaliex Tifkiriet ta’ Tfuliti għandha tagħmel sehem mat-tema Tifkiriet. Il-
mistoqsija kellha erba’ marki u ħafna kandidati wieġbu f’sentenza waħda. 
 
 

L-Għajn fil-Misraħ 
 
a. Din il-mistoqsija twieġbet mhux ħażin. 
 
b (i) Ħafna kandidati wieġbu tajjeb li l-figura tat-taħdit kienet personifikazzjoni. Oħrajn wieġbu 
li l-figura tat-taħdit kienet: 

“ il-figura hi l-għajn tal-misraħ” 
“figura bla sens” 
“figura hi tifkira” 
“figura ta’ bniedem” 
“figura ta’ paragrafi” 
“figura ta’ persuna li hi mdejqa” 
“figura drammatika” 
“figura ta’ dwejjaq gol-qalb” 

 
b (ii) Kien hemm ħafna tweġibiet żbaljati. Fost dawn insemmu: 

“ħoloq effett li similizza l-għajn ma’ persuna” 
“effett poetiku” 
“effett drammatiku” 
“effett ironiku” 

 
ċ. Għall-mistoqsija “Ikteb dwar il-vers li juża l-poeta f’din il-poeżija” ħafna kitbu biss li dan il-
vers kien wieħed ħieles. Fost it-tweġibiet żbaljati nsibu: 

“il-poeta juża vers fil-passat” 
“juża vers trilitteru” 
“il-poeta juza vers imħawwad” 
“metrika ta’ nostalġija” 
“vers semitiku” 
“strofi trilitteri” 
“il-poeta juża vers tajjeb li jibqa’ mas-suġġett” 
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“il-poeta juża vers terzinarju” 
“vers trinarju” 
“vers imħawwad” 
“vers ħelsien” 
“poeżija miktuba b’vers trenarju” 
“vers settani” 
“il-versi huma tas-sebalitteru” 

 
d. Ftit kandidati kitbu r-raġuni għaliex din il-poeżija għandha tagħmel mat-tema Tifkiriet. 
 
 
It-Tieni Karta B – Referenza g ħall-Kuntest (Pro ża) 
 
Il-livell tat-tweġibiet fit-taqsima tal-proża kien xi ftit aħjar mit-tweġibiet tat-taqsima tal-poeżija. 
Kien hemm numru żgħir ta’ kandidati li ġabu aktar minn 10 marki. Jidher li din it-taqsima hija 
aktar popolari mal-kandidati mit-taqsima tal-poeżija. Ħafna minnhom, prtò, sabu diffikultà 
f’dawn il-mistoqsijiet: 3 (b, d) u 4 (ċ).  
 
Għal dik li hija għażla mbagħad, l-aktar popolari kienet mistoqsija numru 4, Il-Vapur tal-Art ta’ 
Kilin b’maġġoranxza assoluta. Fit-Tieni Taqsima, Sezzjoni A, l-aktar popolari kienet mistoqsija 
5a, fuq it-tema Ir–Rispett fil-Familja.  U f’Sezzjoni B, mistoqsija 6a, it-tema Il-Protesta.  
 
Bosta huma dawk il-kandidati li mhumiex qed jagħtu importanza lill-ortografija. 
 

L-Ewwel Darba li Ltqajt Magħha 
 
a. Ħafna taw tweġibiet mhux ħażin. Iżda xi wħud ma jidhrux li fehmu li kellhom jagħtu fi 
kliemhom il-ħsieb tas-silta li ngħatat fl-eżami u għalhekk bdew jiktbu kif Rosie u Frans ltaqgħu 
b’kumbinazzjoni fiċ-ċinema u drabi oħra. L-Eżaminaturi ħassew li għadd ta’ kandidati 
mmemorizzaw in-noti li kellhom u għalhekk xi  tagħrif li taw ma kienx meħtieg għal din il-
mistoqsija. Nagħtu xi eżempji ta’ tweġibiet żbaljati : 
 

“silta fuqq Rosie meta iltaqet ma’ Jumi. Rosie qiegħda fid-dnub għax kien daħal is-serp 
bejniethom” 

“Ifhem il-ħsieb ta din is-silta u ħafna isbah għax qisu almenu ma tesperjenzaħx almenu 
taqraha” 

“Iqabbel lilu nnifsu ma’ meta ltaqa’ l-ewwel darba magħha” 
“l-imħabba platnotika li għandhom żewġ żgħażagħ” 
“kellhom imhabba platewika” 

 
b. Bosta kienu dawk li ma wiġbux tajjeb u ftit wisq irnexxielhom iqabblu sew l-imħabba ta’ 
Frans u Rosie mal-ġrajja ta’ Adam u Eva. 
 
ċ (i). Kien hemm ħafna tweġibiet tajba, iżda xi waħdiet ma setgħux jiddeċiedu u kitbu li s-silta 
kienet deskrittiva u konverżazzjonali . 
 
(ii). Dawk il-kandidati li wieġbu li s-silta kienet konverżazzjonali kitbu tajjeb li kien hemm 
taħdita bejn Frans u Rosie. Oħrajn argumentaw li s-silta hi deskrittiva fl-ewwel paragrafu u li 
hemm djalogu fil-kumplament tas-silta. 
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d. Ħafna studenti sabuha diffiċli biex ifissru x’ried jgħid in-narratur. Ftit kienu dawk li 
rnexxielhom jiktbu li Rosie tant kienet tħobb lil Frans li ma kienet  se tħalli xejn u  lil ħadd 
iħassar l-imħabba tagħha lejn Frans. Fost it-tweġibiet żbaljati nsibu: 

 
“Rosie ma kinitx se taqa’ taħt idejn is-serp” 
“meta s-serp qalilha biex jmissu lil xulxin ma tatux wiċċ” 
“Rosie kienet taf li jekk toħrog ma’ Frans kienet se tagħmel ħażin. Allura, qalet lil Frans 

biex ma joħorġux iktar biex ma toħloqx inkwiet.” 
“iffisser tħallix il-min ragel jew mara jaqlibilek ma tijak” 

 
e. Ftit kien hemm tweġibiet tajba. B’eżempju nsemmu:: “l-istorja ta’ Adam u Eva hija li kienu l-
ewwel nies li saru jafu u wisq allura Alla kkundannahom” u “għandha tagħmel sehem mit-
tema t-tifkiriet għax fiha tissemma l-istorja ta’ Adam u Eva u dawn huma stejjer fil-passat.” 
 

Il-Vapur tal-Art 
 
a. Kien hemm għadd ta’ tweġibiet tajba. Imma xorta nstabu xi kandidati li taw dettalji li ma 
kinux f’din is-silta u oħrajn li taw tweġibiet twal iżżejjed.  
 
b. Ħafna kandidati rnexxielhom isibu mill-inqas erba’ referenzi li juru li kienu għaddejjin minn 
ambjent tal-kampanja. 
 
ċ. Bosta ma wiġbux din il-mistoqsija u  tilfu tliet marki. Xi kandidati rnexxielhom joħorġu l-effett 
li ħoloq l-awtur bil-verbi li uża meta qalu li dan l-effett kien wieħed li ta l-idea li l-ferrovija kienet 
kbira, tqila, u antika u minħabba f’hekk bdiet timxi bil-mod. Però xorta kien hemm xi tweġibiet 
żbaljati, bħal dawn: 

“effett ta’ anzjanazzjoni” 
“effett ta’ etcitazzjoni, biza u ferh flimkien” 
“din il-figura tat-taħdit joħolqu il-vapur  ta’l-art bħal jgħix” 
“il-vapur qed iħoss ħafna dwejjaq biex jimxi.” 
“effett ta’ stagib biex juri eżatt xhiex qiegħed jiġu jiġri f’dak il-mument.” 
“ried juri li fi żmien missirijietna il-makkinarju ma kienux daqsekk tajba.” 
“idaħħlek iżjed fl-atmosfera” 
“ joħloq effett ironiku” 
“l-effett għandu ħafna fors u impakt ġo fih.” 
“qed joħloq il-ħoss biex aħna nkunu nafu li qed jimxi fuq il-baħar, u li gej aktar viċin” 
“l-awtur joħloq l-effett fuq il-vapur illi tant ilu jaħdem qiegħed jiterra” 

 
d. Kien hemm xi kandidati li taw tweġibiet tajba. Imma kien min ta tweġibiet żbaljati bħal dak li 
qal “tifkira tibqa’ ppressata f’moħħa” jew l-ieħor li kiteb: “din il-poeżija qed tfakkar lill-poeta 
meta f’Malta daħal il-vapur ta’l-art”.  
 
It-Tieni Karta B – Il-Komponiment Letterarju  
 
Għad hawn numru ta’ kandidati li ma jiktbux komponiment imma paragrafu. Xi drabi n-numru 
ta’ kliem mitlub ma ntlaħaqx. Jiġifieri, kienu bosta dawk il-kandidati li ma żammewx mat-tul 
mitlub minnhom fil-kitba tal-Komponiment Letterarju. Dan juri li mhumiex imħarrġa sew u kif 
għandu jkun mill-għalliema tagħhom. Fil-Karta 2B, il-kandidat huwa mitlub jikteb biss 200 
kelma: qed ngħidu “biss” għax anki hawn, 200 kelma huwa t-tul mitlub minn student li qed 
jagħmel l-eżami tal-Junior Lyceum, fl-età ta’ 11-il sena! U ssib li ħafna, f’dan l-eżami taċ-ĊES, 
fl-età ta’ ħmistax/sittax-il sena jiktbulek mal-150 kelma jew anqas. Ġieli anki inqas minn 100 
kelma! Bil-konsegwenza li tilfu għadd ta’marki għax ma żammewx mat-tul mitlub minnhom. 
Anki hawn, hemm il-ħtieġa li l-għalliema f’dan il-livell jisħqu waħda sew mal-istudenti biex 
dawn joqogħdu mat-tul mitlub minnhom. 
 
Ftit jagħtu kas għat-tqassim tal-Komponiment. Kien hemm (kif għedna) min kiteb paragrafu 
wieħed biss. Il-kunċett ta’ Introduzzjoni u Konklużjoni donnu ma jeżistix. Qisu ma jafux li 
Komponiment tal-Letteratura xorta jrid jinqasam f’Introduzzjoni, il-korp, u l-konklużjoni. Dan 
huwa nuqqas ieħor. 
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Kienu ħafna dawk il-kandidati li kitbu fuq xogħlijiet li għalkemm jaqgħu taħt it-tema li kienu 
qegħdin jiktbu dwarha ma kinux iwieġbu l-mistoqsija mogħtija. Żball li għamlu ħafna minn 
dawk li wieġbu l-mistoqsija dwar Ir-Rispett fil-Familja huwa li kitbu dwar Il-Bejjiegħ tal-Gazzetti 
bi kwotazzjonijiet tajbin imma li ma kellhom x’jaqsmu xejn mal-mistoqsija. 
 
“Ħa nitkellmu fuq relazzjoni bejn missier u iben din hija proża. Ma nafhiex sewwa l-istorja 
imma nipprova niddiskutiha miegħek . . . . Ħa nkomplu nitkellmu fuq storja oħra li din lanqas 
nafha imma naf li hija poeżija.” B’kummenti bħal dawn il-kandidati jwaqqgħu l-ġebla fuq 
saqajhom. 
 
Kien hemm ukoll nuqqas kbir ta’ kwotazzjonijiet fejn jidħlu x-xogħlijiet tal-poeżiji. Ma 
nippretendux li f’xogħlijiet ta’ proża l-kandidat jagħti xi kwotazzjoni (għalkemm waħdiet taw), 
iżda fejn tidħol poeżija iva, nippretenduha, imma ftit ukoll għamluha din. Jagħmlu parafrasi ta’ 
malajr biex ifittxu jeħilsu. Qishom il-maġġoranza tal-kandidati ma jafux, jew ma jirrealizzawx, 
jew ma jagħtux kas, li kwotazzjoni tgħin biex jissaħħaħ l-argument li jkunu qed jiżviluppaw. 
Anki hawnhekk, inħossu li l-għalliema f’dan il-livell għandhom jisħqu aktar fuq dan il-punt, u 
mhux iħallu kollox għaddej għal riħu. 
 
Hawnhekk ukoll kien hawn minn kiteb kliem mhux xieraq (eż. “ħaxxej”, “tan-nejk”) 
 

Ir-Rispett fil-Familja 
 
Il-mistoqsija kienet ċara ħafna. Il-kandidati kellhom juru mill-poeżiji jew mis-siltiet tal-proża kif 
il-ġenituri lesti jagħmlu kull sagrifiċċju għal uliedhom. Minkejja li ħafna kandidati kienu jafuhom 
sew il-poeżiji Mur Orqod Binti, Sentiment, u Lullaby lil Yevgeny, ma rnexxilhomx joħorġu 
biżżejjed b’liema mod il-ġenituri għamlu “kollox għal uliedhom”. Ħafna minn dawn il-kandidati 
taw biss il-ħsieb ta’ dawn il-poeżiji jew tas-silta Missier u Iben. 
 
Xi kandidati kitbu dwar il-poeżija Il-Bejjiegħ tal-Gazzetti, bla ma semmew x’għamlet l-omm 
għal binha. Kien hemm ukoll numru ta’ kandidati li għal din il-mistoqsija għażlu s-silta ta’ proża 
Ir-Raġel tal-Klieb! Oħrajn semmew is-silta ta’ proża Ix-Xiħ Midfun ġol-Għar li mhix qiegħda fis-
sillabu. U xi kandidati oħra għażlu Tifkiriet ta’ Tfuliti li ħarġet fir-Referenza għall-Kuntest. 
 
L-Eżaminaturi lmentaw għaliex kandidati ta’ 16-il sena ma jirnexxilhomx jiftakru t-titlu eżatt tal-
poeżija jew tas-siltiet ta’ proża u min kitibha. Fost it-tweġibiet żbaljati nsibu: 

 
“Mur Orqod ta’ Tarcisio Zarb” 
“Sentiment ta’ Victor Fenech” 
“Sentiment ta’ Francis Ebejer”  
“Mur Orqod Binti ta’ Joe Briffa” 
“Lalabaj lil jafgeni Roger Frigiri” 
“Orqod binti orqod” 
“Il-Bejjiegħ tal-Gazzetti ta’ Guże Chetcuti”  
“Ir-Ragel Tal-Klieb ta’ Guże` Bonnici” 
“Missier u Iben miktuba mill-pinna ta’ Mario Azzoppardi” 
“Ir-rispett fil-familja hija miktuba mill-poeta malti” 

 
Xi kandidati ma għamlux id-differenza bejn komponiment letterarju u komponiment ġenerali. 
Kien hemm, infatti, xi wħud li kitbu dwar kif il-ġenituri jagħmlu minn kollox għal uliedhom 
mingħajr ebda referenza għax-xogħlijiet letterarji li suppost studjaw. Oħrajn lanqas biss 
għamlu differenza bejn poeżija u silta ta’ proża. Ħa nagħu xi eżempji ta’ żbalji komuni: 
 

“il-poeżija Ir-Ragel tal-Klieb” 
“Fil-poeżija Missier u Iben il-poeta” 
“Fil-poeproża Lilly Evgeny” 
“Missier u Iben, poeżija antika bir-rima” 
“ġol-poeżija Ir-Raġel Tal-Klieb” 

 
 
 



Ir-rapport ta’ Eżaminaturi fil-livell taċ-ĊES – Mejju 2010 
 

 37 

Wieħed jiskanta kif il-kandidati jirnexxilhom jivvintaw affarijiet fuq il-poeżiji u siltiet ta’ proża. Xi 
eżempji ta’ tweġibiet żbaljati huma: 
 

“jedilgħa li hua mhux ġejjin għax kienu mietu” 
“it-tifel ġie mazul biex imur għall-gwerra” 
“Fil-poeżija Missier u Iben il-poeta juri rispett kbir lejn it-tifla tiegħu.” 
“se tibki minħabba l-biki tat-tfal tagħha” 
“ir-rispett ma kienx mutwali għaliex meta miet il-kelb kielu parti mil-ġismu” 
“Missier u Iben, poeżija antika bir-rima fejn il-poeta jitkellem lejn bintu, u jgħidilha li kif jrid 

xi ħaga jibki u jkun jaf.” 
“jispjega lil bintu li ħuha miet minajr ma jifqalha il-bużżieqa tal-innoċenza” 
“Missier jgħid lit-tarbija biex ma titwilidx u tikber” 
“lullaby, sunetta li tgħid l-iben jorqod” 
“Mur Orqod Binti hija poeżija alternata b’rima a-b-a-b u jaslu fit-tmiem il-wasla tagħhom li 

wara kellhom igawdu l-Mulej.” 
“x’kien jgħid lil bintu meta l-oħt miet” 
“ikantallu diska Lullaby” 
“bħal missierek tenu ukoll u oħtok jew ħukek tilgħab mahom” 

 
 

Karattri 
 
Bosta kandidati ma qrawx sew il-mistoqsija li ngħatat, u allura ma wiġbux tajjeb. Il-mistoqsija 
kienet ċara ħafna. Il-kandidati kellhom jiktbu dwar dawk il-karattri li jafu jmorru man-nies. 
Għadd ta’ kandidati kitbu dwar Ċikka u Gerit (Il-Ġlieda)! Oħrajn għażlu lill-avukat Gatt u kitbu 
dwar kif kien jirnexxilu jqarraq bin-nies! Dawk il-kandidati li għażlu lil Caroline (Dak it-Taraġ) 
u/jew lit-tabib Grima (Mass Meeting) jew lil Xandru (Il-Ġlieda), mhux dejjem irnexxielhom 
joħorġu kif dawn il-karattri kienu jmorru tajjeb man-nies. 
 
Xi kandidati la rnexxielhom jiftakru l-isem tal-poeżija jew silta ta’ proża u lanqas l-isem tal-
awtur, u allura kellna verżjonijiet bħal: 
 

“Il-Mandraġġ ta’ Gorg Pisani” 
“Mass Meeting ta’ Lino Grech” 
“Dak it-Taraġ ta’ Gorg Pisani” 
“Mass Media ta’ Lino Spiteri” 
“il-poeżija ta’ Lino Grima Mass Meeting” 
“Il-glieda ta’ Ruzar Briffa” 
“Mananni ta’ Dun Karm” 

 
Eżempji ta’ tweġibiet oħra żbaljati kienu dawn: 
 

“l-avukat Saliba li huwa xiħ qammiel, supperv ma jħobbx jitlef” 
“poeżija oħra li raqditni hija l-poeżija ta’ Lino Grima Mass Meating” 
“jibdew minn filgħodu bl-għana tat-titjir” 
“l-avukat kien mistħarreġ sew fil-politika” 
“Caroline tirranġa n-nisa ta’ hemm biex jaqsmu x-xogħol” 
“Mananni tejx ħajja normali u spliċċi” 
“Fit-tema Karattri ta’ Guze`Ellul naraw il-ħajja personali ta’ Mananni” 
“l-Avukat Gatt ra li t-tabib kien elett tah ħass ħazin” 
“tkompli sal-quċċata ta’ ġlieda fiżika” 

 
Kien hemm min kiteb komponiment sħiħ dwar Dun Karm u La Vallette biex wieġeb il-
mistoqsija tat-tema Karattri.  
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Il-Protesta 
 
Il-mistoqsija kienet ċara ħafna. Il-kandidati kellhom jirreferu għal mill-anqas żewġ poeżiji li juru 
li l-bniedem hu traskurat u “ma jibżax għall-ambjent ta’ madwaru”. Xi kandidati kitbu dwar is-
siltiet  ta’ proża Malta Ġenna Tal-Art, Ir-Ribelli, u Il-Mandraġġ, u għalhekk tilfu l-marki. 
 
Bħas-soltu għadd ta’ kandidati vvintaw l-ismijiet tal-poeżiji. Fost dawn kien hemm: 

“il-Wied ta’ San Niklaw” 
“Ħitan tas-Sejjieħ ta’ Ruzar Briffa” 
“San Niklaw miktuba minn Manwel Magri” 
“poeżija oħra Qirda” 
“San Niklaw ta’ Joe Friggieri” 
“Żabra ta’ Victor Vella” 
“fis-silta Jumi u Petriga” 
“Petriga ta’ Marjanu Vella” 
“il-poeżija Ir-Ribelli” 
“il-poeżija Il-Miraklu Tal-Konkrit” 
“Ir-Ribelli ta’ Dun Karm” 

 
Għadd ta’ kandidati sabuha diffiċli jesprimu ruħhom l-aktar meta kitbu dwar il-poeżiji San 
Niklaw u Iż-Żabra. Fost il-ħafna tweġibiet żbaljati kien hemm: 
 

“qerdu siġra billi qarzuwa waħda u sew” 
“l-ambjent qed jiġi distruġġit minħabba t-tradituri” 
“it-tradiment tas-siggra li qatawha ida u rasa kif ukoll saqqajha iggifieri il-friegħ kollha” 
“il-poeta jideskrivi id-djar u bini fuq postijiet agricularli” 
“erba’ pirati u sabu lis-sigra u bdew iċaqqluha, l-friegħi iqattulha” 
“is-sigra ġiet qisha mara strumplata” 
“l-għelieqi jiġu meqrudin minħabba l-progressivita” 
“l-għasafar imdejqin b’ċomb fuq rashom marru jsijbu dar oħra” 
“naraw kif sigra li ma tistax tigi miżbura, ġiet miżbura u għalhekk ġiet meqruda” 
“din iz-zabra tinsab f’nofs il-pjazza” 
“erba’ pirati għamlu opra ta’ vandaliżmu” 
“bil-lejl laqqas it-tfal tal-bejt ma kellhom fejn ibennu gol-bejta tagħhom” 
“F’San Niklaw ta’ Joe Farrugia l-poeta jistqarr id-dwejjaq għall-dik is-sigra li nqalet fejn fiha 

kienu jirgħaw in-ngħaġ u jmoru jinnamraw tahta n-namrati” 
“Din is-sigra qed tideskrivi in-nisa ta’ qabel meta kienu jiġu itorturati” 
“ħafna sigar li et jigu vandalizati jew jigu mqaċtin bla nuqas ta’ ħsieb” 

 
 

Ġrajja u Identità 
 
F’din il-mistoqsija l-kandidati kellhom joħorġu kif matul l-istorja ta’ Malta l-poplu dejjem bata, 
imma qatt ma qata’ qalbu. X’aktarx li dawk il-kandidati li wieġbu din il-mistoqsija marru xi ftit 
aħjar minn dawk li wieġbu l-mistoqsija  Il-Protesta (6a). 
 
Għadd ta’ kandidati għażlu sew is-siltiet Il-Fidwa tal-Gżejjer u Taħt in-Nar kif ukoll il-poeżiji 
Għanja tar-Rebħa u Rewwixta u ħarġu tajjeb it-tbatija u d-determinazzjoni ta’ missirijietna. 
Iżda jidher ċar li ħafna kandidati oħra  ma għandhomx idea tal-istorja ta’ Malta: la jafu min 
kien Monroj, la jafu x’ġara fl-Assedju l-Kbir tal-1565, la jafu x’ġara fis-sentejn li damu Malta l-
Franċiżi, u lanqas x’ġara fl-aħħar Gwerra Dinjija. Xi wħud minn dawn it-tweġibiet jindikaw dan: 
 

“Taħt In-Nar, poeżija ta’ Ġuże` Chetcuti toħodna lura fiż-żmien l-Assedju l-Kbir fl-1565” 
“L-Assedju l-kbir naraw li fl-1500 kien hemm il-germanizi u l-franċizi kontra l-Maltin” 
“Jum Ir-Rebħ ta’ Anton Buttigieg …toħodna għal żmien il-bogħod 1506 …poplu Malti 

ħadna l-indipendenza...kienu jiċċelebraw” 
“il-Kavallieri ggieldu biex Malta tkun pajjiż independenti u ma tkunx taħt il-ħakma Ingliża” 
“l-innu ta’ Malta li kien kietbilhom Anton Vassalli” 
“fl-Assedju l-Maltin meta semgħu l-ajruplani u bombi ħarġu mid-djar “ 
“Ġuże jgħidilna li fil-qedem in-nies Maltin ma kinux bħal ċertu film bħal rambo jew 

comando li protagonista ma jmut qatt.” 
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Bħall-mistoqsijiet 5a, 5b, u 6a għadd ta’ kandidati vvintaw l-ismijiet tas-siltiet ta’ proża u tal-
kittieba. Fost dawn kien hemm: 
 

“Il-Kotra qamet f’daqqa ta’ Dun Karm” 
“Rewwixta ta’ Anton Buttigieg” 
“Taħt in-Nar, poeżija ta’ Ġuże` Chetcuti” 
“Il-Ġrajja tar-Rebħ li ġiet miktuba minn Ruzar Briffa” 
“il-poeżija ‘Malta għanja tar-rebħa’”  
“Jum ir-Rebħ ta’ Anton Buttigieg” 
“Waqt logħba futbol ta’ Ruzar Briffa” 
“il-poeżija Din L-Art Ħelwa” 

 
U kien hemm oħrajn li rreferew għall-kittieba b’isimhom mhux b’kunjomhom (eż. “Ġużè”, 
“Rużar”, “Oliver”). 
 
 
Konklu żjoni 
 
Din il-konklużjoni hija kemxejn twila għax tagħfas fuq il-preokkupazzjoni tal-Markers, avolja xi 
wħud mill-kummenti qed ikunu rrepetuti. U qabel nagħlqu nagħtu aktar eżempji ta’ nuqqasijiet. 
 
L-ismijiet tax-xogħlijiet mhux mogħtija eżatti: 

• “Vapur ta’ l-Art” (Il-Vapur ta’ l-Art) 
• “Ħaġar Qim” (F’Ħaġar Qim) 
• “Tifkiriet” (Tifkiriet ta’ Tfuliti) 

 
Taħlita tal-kittieb mal-karattru fis-silta jew poeżija: 

• Trevor Zahra huwa Frans fi L-Ewwel Draba li Ltqajt Magħha 
• Ġorġ Borg huwa l-Bejjiegħ tal-Gazzetti fi Il-Bejjiegħ tal-Gazzett” 

 
Ineżattezzi tad-dettalji li kultant juru ħmerijiet: 

• F’Jum ir-Reb” il-logħba futbol saret f’Ta’ Qali 
• F’Mur Orqod Binti it-tifla u t-tifel (li huwa mejjet) jilagħbu flimkien. 
• Żabbett fi Ir-Raba’ ta’ Samwel hija żiemel 

 
Tfixkil fl-ismijiet tal-poeti u xogħlijiet: 

• Mur Orqod Binti ta’ Mario Azzopardi 
 
Nuqqas ta’ attenzjoni: għal xi wħud mill-kandidati l-kittieba huma kollha poeti u s-siltiet tal-
proża wkoll isejħulhom poeżiji: 

• Il-poeta f’Missier u Iben … 
• Il-poeta fi L-Ewwel Darba … 
• Il-poeta f’ Laqgħa ma’ Poeta … 

 
Nuqqas ta’ punteġġjatura xierqa: meta jsemmu x-xogħlijiet ma jagħmlux l-Inverted Commas; 
imbagħad jiktbu isem il-kittieb fl-Inverted Commas: 
 

• Jiktbu Il-Ġlieda mhux “Il-Ġlieda” 
• Jiktbu Ħitan tas-Sejjieħ mhux “Ħitan tas-Sejjieħ” 
•  Is-silta Rewwixta kitibha “Oliver Friggieri” 

 
Żbalji fejn tidħol l-“għ”: 

• “maqugħda” 
• “baqow” 

 
Żbalji elementari u ereżijiet: 

• “punktwazjoni” flok punteġġjatura 
• “il-poeta kienet …” 
• “l-għajn ma sabux” flok ma sabuhiex  
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• “il-versi tal-poeżija mhumiex sillabi” 
• “Joe Friggieri jitkellem fuq il-misraħ, u t-tfal li kienu jmorru hemm wara l-iskola jagħmlu 

ħalqhom miegħu” 
• “il-poeta qed juża strofi f”paragrafi” 
• “Din għandha tagħmel sehem mat-tema Tifkiriet peress li Joe Friggieri qed jiftakar u 

permezz tal-poeżiji huwa jiftakar fit-tifkiriet tiegħi li ftakar.” 
• “Il-versi huma kollha ħielsa. Kull vers huwa settenarju.” 
• “Il-poeta qed jipprotesta f”isem il-mogħoż” (San Niklaw) 
• “Il-mogħoż qegħdin jipprotestaw bl-aħrax” (San Niklaw) 
• “Alla, il-mogħoż u n-namrati kienu jmorru hemm fl-għalqa biex iħobbu lil xulxin” 
• “kienu jinżlu l-mogħoż l-għalqa jinnamraw, u wara pprotestaw bil-qawwi meta ma 

sabux fejn imorru” 
• “Il-Ġlieda  hija poe-proża” 
• “It-tifel f’Mur Orqod Binti ġie maqtul” 
• “Il-poeżija Mur Orqod Binti kitibha Ġużè Monroi” 
• “San Nitilgħu kitibha Dun Karm” (San Niklaw – Joe Friggieri) 
• “Samwel huwa samuraj li joqgħod iċ-Ċina” 
• “Hemm bżonn li jkollna proteġġjatura tal-ambjent ” 
• “Taħt l-Infern” minflok Taħt in-Nar 
• “Ġanna (Gerit) telgħat (tellgħet) lit-tifel tas-sinjur bħala shoot” (xhud) 
• “Lallibay ta’ Gavjenny” flok Lullaby lil Yevgeny 
• “Allabejja Yefggene” flok Lullaby lil Yevgeny 
• “Lil Yulaby Yevange” flok Lullaby lil Yevgeny 
• “Qorqot Ibni ta’ Oiliver Frigiri minflok Mur Orqod Binti ta’ Oliver Friggieri 
• “Ħuha kien miet fil-gwerra miskin” (Mur Orqod Binti) 
• “Karmni kienet il-kokka (koka) tas-Sur Pawl” 
• Fuq L-Ewwel Darba li Ltqajt Magħha: “Jien nahseb din s-silta anda tamel parti mit-

thema Tifkieriet ax adam w eva  kienu nies li ġellu il-bnedmien jiġu fi dinja.” 
• Fuq L-Ewwel Darba li ltqajt Magħha: “Kienu jħobbu lil xulxin b’imħabba spiritwali 

mhux phisicali, minajr tbabis u hekk.”  
• Fuq Il-Vapur tal-Art: “għax qabel Malta kien hawn il-vapuri ta’ l-art għax konna 

magħqudin ma’ Sqallija u issa peress li nfridna u hemm il-baħar bejnietna issa ma 
għadx hemm vapuri li jimxu fuq l-art.” 

• “Il-poe-proża Il-Vapur tal-Art hija poeżija ta” Kilin.” 
• “Il-kittieb ta’ din il-proża meta kiteb din il-poeżija …” 
• “Kilin qalet …” 
• Fuq Il-Vapur tal-Art: “Kilin hemm iħobb dak l-imbarazz li jejdula ċiki-ċiki-ċu-ċu” 
• “renjazjoni” flok renju   

 
B’mod ġenerali għalhekk, kien hemm nuqqas f’dan li ġej: 

o fit-tqassim tal-paragrafi 
o fl-ismijiet ta’ karattri li ma jissemmewx, jew agħar minn hekk, tal-kittieba li ma 

jissemmewx. Għaldaqstant, jgħidu “dawk li ġġieldu”, “dik li waddbet il-karkur” (“Il-
Ġlieda”), jew “dak l-avukat li jaħseb li hu xi ħaġa” (“Mass Meeting”), jew “dik li ġabet 
ħassiela biex taħsel it-taraġ” (“Dak it-Taraġ”), u bosta oħrajn. Dan juri li ma hemmx 
approfondiment fis-siltiet. 

o fil-preżentazzjoni tal-introduzzjoni u l-konklużjoni bla sens 
o fix-xogħol qasir 
o fl-għażla tat-temp tal-verb: xi wħud jiktbu l-komponiment letterarju fit-Temp Imperfett, 

dak li fl-Ingliż ngħidulu l-historic present. Għalhekk jgħidu “Oliver Friggieri qal …” 
minflok, u hawn tkun aħjar, “Oliver Friggieri jgħid …” Il-letteratura hija ħaġa ħajja u ma 
tmut qatt, għalhekk aħjar jekk jintuża t-temp Imperfett għal Komponiment Letterarju 

o fil-preżentazzjoni tal-ideat b’rabta mas-suġġett tal-mistoqsija 
o fil-mod kif jinkiteb komponiment letterarju: lista ta’ punti mhijiex komponiment.  

 
 
Il-mistoqsijiet mogħtija kemm għar-Referenza għall-Kuntest u kemm għall-Komponimenti 
Letterarji kienu ta’ livell tajjeb. Imma huwa evidenti li l-istudenti tagħna mhux qed jiġu mħarrġa 
sew fl-arti tal-kitba ta’ Komponiment Letterarju. Għadhom ma jafux jiktbu sew b’Malti mexxej, 
imqassam b’mod xieraq f’paragrafi, u b’ideat ċari u żviluppati sew. U dan huwa allarmanti. 
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Kien hemm xi wħud, għalkemm mhux ħafna, li tfixklu Taqsima ma’ oħra, u għalhekk għamlu 
komponiment tajjeb iżda b’siltiet kompletament differenti mit-Taqsima mogħtija lilhom fit-titlu. 
U bosta kienu dawk li ma jafux eżatt x’jissejħu l-poeżiji jew is-siltiet, u min kitibhom. U ssib 
tweġibiet li fihom il-kandidati sempliċement jgħidu “il-poeta” jew “il-poeżija” bla ma jagħtu l-
isem tal-poeta jew tal-poeżiija. Dan jixhed traskuraġni. Jidher ukoll li ħafna ma jħallux ħin 
adegwat għar-reviżjoni tax-xogħol li jkunu għamlu. U dan juri li l-kandidati mhumiex lanqas 
imħarrġa sew fuq kif iqassmu l-ħin għall-mistoqsijiet li jwieġbu, għalkemm l-Eżaminaturi sabu 
bosta każijiet ta’ skripts li ma kellhomx sagħtejn xogħol (imma ferm inqas, speċjalment fil-
Karta 2B). 
 
Jidher ċar li ftit jagħmlu distinzjoni bejn il-Malti mitkellem u l-Malti miktub. Għadhom ma jafux li 
f’xogħol ta’ dan il-livell, anki jekk għall-Karta 2B, għandhom jipproduċu Malti idjomatiku u 
mexxej li jirrispetta u josserva r-regoli kollha. Ftit li xejn jagħtu kas tal-espressjoni fil-kitba 
tagħhom. Dan ir-rapport isostni li mhuwiex sew li kandidati f’dan il-livell ikollhom għadd kbir ta’ 
żbalji (u meta ngħidu għadd kbir tfisser li f’kull vers li nkiteb kważi jidher żball f’kull kelma) 
wara għaxar snin ta’ tagħlim fis-suġġett meta suppost ikunu laħqu livell profiċjenti fil-Malti. 
 
Konklu żjoni Ġenerali 
Il-Bord tal-Eżaminaturi kien magħmul minn tim ta’ 20 għalliem speċjalizzati fil-Malti, ġejjin 
minn skejjel u istituzzjonijiet differenti. L-istampa li ddeskrivew f’dan ir-rapport hija reali. Fuq l-
evidenza tagħhom (minn dak li sabu quddiemhom minn dak li pproduċew il-5,300 kandidat), 
wieħed għandu jitħasseb fuq it-tagħlim tal-Malti li suppost huwa mifrux fuq ħames/sitt snin fil-
Primarja u ħames snin oħra fis-Sekondarja. 
 
Dan ir-rapport, għalhekk, daħal fid-dettall sabiex jgħin lill-għalliema b’mod partikulari. L-
Eżaminaturi jaħsbu u jemmnu li l-għalliema fl-iskejjel Sekondarji tal-Istat, dawk tal-Knisja, u 
dawk Privati għandhom ikunu jafu kif il-Markers ta’ dawn il-karti jqassmu l-marki u għal xiex l-
aktar jippenalizzaw lill-kandidati.  Huwa kruċjali li l-istudenti jitħarrġu b’tali mod li juru għarfien 
u kompetenza fil-lingwa li jirriflettu mill-anqas għaxar snin ta’ skola obbligatorja. 
 
 
Chairman 
Bord tal-Eżaminaturi 
 
Lulju 2010 


