
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L-UNIVERSITÀ TA’ MALTA 

L-EŻAMI TAL-MATRIKOLA 

 
 
 
 

 
LIVELL AVVANZAT 

IL-MALTI 

 

 

MEJJU 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IR-RAPPORT TAL-EŻAMINATURI 
 

 
 
 
 
 

IL-BORD TAL-MATRIKOLA U TAĊ-ĊERTIFIKAT TAL-EDUKAZZJONI 

SEKONDARJA 



RAPPORT TAL-E ŻA M I N A T U R I MEJJU 2016 

 

 

 

2 

 

IL-MALTI FIL-LIVELL AVVANZAT 

IS-SESSJONI TA’ MEJJU 2016 

IR-RAPPORT TAL- EŻAMINATURI 
 
 
L-għadd ta’ kandidati li rreġistraw għall-eżami tal-Malti fil-livell Avvanzat fl-2016 kien ta’ 615 – 97  

aktar mill-2015 jew inkella żieda ta’ 15.8% tal-kandidati kollha li rreġistraw għall-eżami din is-sena. 

51.1% tal-kandidati ġabu bejn grad A u grad C waqt li 79.3% ġabu bejn grad A u grad E. In-numri u l-

perċentwali tal-gradi kienu dawn: 

 

  

Grad A B C D E F Abs Total 

Numru ta Kandidati 35 112 167 83 91 103 24 615 

% tat-Total 5.69 18.21 27.15 13.50 14.80 16.75 3.90 100 

 

 
Jekk inqabblu dawn ir-riżultati ma’ tas-sena l-oħra nistgħu ngħidu li n-numru ta’ kandidati li ġabu grad 

F żdied b’mod sinifikanti minn 7.1% għal 16.7%. Min-naħa l-oħra, il-kandidati li ġabu grad A żdiedu 

minn 3.3% għal 5.7%. Tnaqqis sinifikanti kien fil-persentaġġ ta’ dawk il-kandidati li ġabu grad C, minn 

34.2% għal 27.2% filwaqt li l-persentaġġ ta’ dawk il-kandidati li ġabu grad B, D u E baqa’ bejn wieħed 

u ieħor, fl-istess ilma.   

 

L-ORAL (10%) 

 
It-temi mogħtija kienu pjuttost miftuħa u kurrenti biex il-kandidati jkunu jistgħu jitkellmu dwarhom mill-
aspetti li jixtiequ huma. B’mod ġenerali l-livell tal-kandidati kien tajjeb. Minkejja li numru mdaqqas ta’ 

kandidati tkellmu b’Malti mexxej u idjomatiku, għadha tinħass il-ħtieġa li l-kandidati jitħarrġu aktar fuq 
kif jiżvolġu tema partikolari u jissostanzjawha b’argumenti sodi u b’eżempji validi . F’ċerti suġġetti xi 
kandidati dehru ibsin biex jitkellmu u jgħidu xi ħaġa oriġinali li tmur lil hinn mill-punti li tisma’ dejjem. 

Ma naqsux ukoll dawk il-ftit li waqgħu f’interferenzi lingwistiċi bħal li jinqdew bi kliem bl-Ingliż li 
minfloku setgħu użaw kliem komuni Malti. Oħrajn użaw b’mod esaġerat espressjonijiet bħal “as in” u 
“tipo”. Kien hemm ukoll minn għamel żbalji grammatikali bħal, ngħidu aħna, ħawwad l-użu tal-ġens 

tal-kelma ‘persuna’, u oħrajn li għamlu żbalji sintattiċi.  
 
Dawn li ġejjin huma xi kummenti fuq it-temi li ħarġu din is-sena:  

  
F’wahda mit-temi, ħafna mill-kandidati iktar enfasizzaw dwar il-faqar f’Malta milli fid-dinja. B’mod 
ġenerali bosta tkellmu dwar il-faqar b’mod superfiċjali; ftit kienu dawk li ħarġu b’soluzzjonijiet jew 

tkellmu dwar l-isfruttar ta’ pajjiżi foqra minn pajjiżi sinjuri, mingħajr l-għajnuna tal-eżaminatur. Numru 
żgħir ta’ kandidati saħansitra ma kinux jafu x’se jgħidu dwar din it-tema u qagħdu  jduru mal-lewża. 
 

Minn tema oħra li ngħatat jidher li għal xi kandidati l-uniku mezz tax-xandir li jeżisti huwa l-internet. Fil-
fatt għall-mistoqsija biex isemmu xi mezzi tax-xandir u jitkellmu fuqhom, jew ma qalu xejn jew kienu 
xotti wisq. Kien hemm min irrefera għal xi programmi li qajmu diversi kontroversji dan l -aħħar u dwar 

x’għandu u x’ma għandux jingħad fuq it-televixin quddiem udjenza. Uħud semmew ukoll ir-reklami u l-
influwenza li jħallu fuq is-soċjetà. B’mod ġenerali l-kandidati ħassewhom komdi jitkellmu dwar dan is-
suġġett u saħansitra qajmu punti interessanti mix-xena politika internazzjonali attwali u dwar sehem il-

midja f’dan il-qasam. Il-vokabularju użat kien wieħed bażiku imma l-ideat ġeneralment kienu relevanti 
u tajbin. 
 

F’wahda mit-temi ħareġ li ħafna mill-kandidati mhux żgur għandhom kotba ħlief dawk tal-iskola jew 
dawk li għandhom fis-sillabu tal-eżami. Għaldaqstant, min ma jħobbx jaqra, sabha iżjed diffiċli biex 
jitkellem dwarha. Oħrajn qalu li kulma jaqraw huma rumanzi bla ma elaboraw biżżejjed. Numru ta’ 

kandidati ħassew li għandhom jagħtu xi forma ta’ lista tal-kotba li għandhom iktar milli jitkellmu dwar l-
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importanza tal-qari u tal-ktieb fih innifsu. Is-sentiment ġenerali kien li t-teknoloġija qatlet ’il-ktieb. Il-
kotba antiki nqabżu totalment u meta sar aċċenn għalihom mill-eżaminatur, l-idea ġenerali kienet li 

dawn jagħmlu iktar ħsara milli ġid minħabba li l-ortografija użata fihom ħafna drabi ma tkunx dik 
aġġornata u allura l-qarrejja jaraw Malti miktub ħażin u jirripetuh. 
 

Jidher li ħafna mill-kandidati huma interessati mit-tibdil fil-klima u l-maġġoranza tagħhom dehru 
kunfidenti jitkellmu dwar dan is-suġġett. Bosta ħarġu b’mod ċar ir-raġunijiet għat-tibdil fil-klima u r-
rimedji li jista’ jkun hemm, u kienu kapaċi jsaħħu l-argumenti tagħhom b’eżempji validi; qalu anke 

x’jagħmlu huma biex din il-problema titnaqqas, eżempju: l-użu tat-trasport pubbliku, xiri ta’ karozzi li 
jużaw xi forma ta’ enerġija alternattiva, il-pannelli solari għat-tisħin tal-ilma u l-elettriku. Kien hemm 
min uża lessiku aktar xjentifiku meta ddeskriva l-oriġini tal-problema fil-klima. Saħansitra xi kandidati 

wrew li kienu familjari mal-konklużjonijiet li ħarġu mill-konferenza li saret f’Pariġi dwar it-tibdil fil-klima.  
 
Ħaġa tal-iskantament kif diversi kandidati sabu diffikultà jitkellmu fuq il-perikli taż-żgħożija. Jista’ jkun li 

b’mod ġenerali din it-tema ħassewha miftuħa wisq u dawk li tkellmu fuqha bħal donnhom ma kinux 
jafu x’se jgħidu eżatt għax bdew iduru mal-istess punti – id-droga, l-alkoħol u l-kumpanija. Kienu ftit li 
tkellmu, ngħidu aħna, dwar id-diffikultajiet li jsibu mal-ġenituri, l-istudju u x-xogħol. Min-naħa l-oħra 

kien hemm dawk li saħqu li ż-żgħożija hi żmien t’avventura u li ż-żgħażagħ min-natura tagħhom ifittxu 
l-avventura; xi kandidati oħrajn saħħew it-taħdita b’esperjenzi personali li għaddew minnhom 
f’Paceville u f’postijiet oħra. B’mod ġenerali l-lessiku użat waqt din it-taħdita kien fqir u batut. 

 
Għalkemm il-maġġoranza tal-kandidati ma sabuhiex bi tqila jitkellmu fuq l-illiteriżmu f’pajjiżna, bosta 
ma ttrattawhx fil-fond biżżejjed. Madanakollu kien hemm ukoll kandidati li semmew punti tajbin u 

tkellmu b’mod ċar u intelliġenti dwar is-sistema edukattiva u s-sillabi, il-problemi li jiltaqgħu magħhom 
l-istudenti kif ukoll x’jista’ jsir biex tittaffa din il-problema. 
 

Bosta kandidati kienu komdi jitkellmu fuq l-ekonomija b’rabta jew f’konflitt mal-ħarsien tal-ambjent. Xi 
wħud mhumiex konxji biżżejjed ta’ x’qed jiġri barra minn xtutna bħall-qerda tal-foresti. Però, kollox ma’ 
kollox, ħafna mill-argumenti li ġabu kienu jagħmlu sens.  

 
Is-suġġett tal-mixi li jagħmel tajjeb għas-saħħa deher familjari ma’ ħafna mill-kandidati u kienu bosta li 
semmew xi esperjenzi personali tagħhom. Però xi kandidati sabuha kemxejn diffiċli biex jelaboraw 

fuqu. Issemma l-argument li l-mixi huwa tajjeb għas-saħħa fiżika iżda ftit kienu dawk li semmew is-
saħħa mentali jew li l-mixi huwa tip ta’ eżerċizzju li jista’ jsir fil-kumpanija ta’ xi ħadd ieħor jew mill-
individwu waħdu. Kien hemm min semma l-fatt li t-teknoloġija mhux dejjem tkun ta’ xkiel iżda ħafna 

drabi taħdem ukoll id f’id mas-saħħa.  
 
Forsi l-iżjed tema li l-kandidati sabu xi jgħidu dwarha kienet ix-xiri. Bosta identifikaw it-tipi differenti ta’ 

xiri u kif dan kollu huwa relatat mal-kultura tagħna. Issemmew id-differenzi ewlenin bejn ix-xiri mill-
internet u x-xiri mill-ħwienet u r-riskji li jġibu magħhom. Xi wħud saħansitra tkellmu dwar esperjenzi 
personali u minn xiex għaddew meta ġieli t-tranżazzjonijiet ma marrux kif xtaqu huma. Madankollu 

kien hemm għadd ta’ kandidati li għalkemm argumentaw sew, batew ftit fl-espressjoni u l-għażla tal-
lessiku. Instemgħet ta’ spiss il-kelma “tixxi” minflok “tixtri”. 
 

Il-bżonn li nibnu dinja ta’ paċi ġie ttrattat fuq livelli differenti. Xi kandidati wrew li jafu sew x’inhu 
għaddej fid-dinja u tkellmu dwar il-bżonn li nibdew fuq livell individwali biex naslu għal livell iżjed 
wiesa’. Issemmew il-gwerer u r-razziżmu. Issemma wkoll il-fatt li l-paċi għandha tiġi minn kulħadd. 

Kien hemm min, b’mod intelliġenti u matur, iddiskuta punti interessanti u validi bħall-politika u r-
reliġjon u l-influwenza tax-xandir f’dan il-qasam. Kien hemm iżda min bilkemm jaf x’qed jiġri madwaru 
u llimita l-argumenti tiegħu għall-bżonn ta’ paċi fil-familji. Xi kandidati m’għarfux jagħtu eżempji 

biżżejjed tas-suriet differenti ta’ vjolenza li teżisti fid-dinja. Oħrajn ftit li xejn kienu kapaċi jitkellmu fuq 
it-terroriżmu jew il-periklu tat-Tielet Gwerra Dinjija.    
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L-EWWEL KARTA 

1. Il-Komponiment (15%) 

 
Il-ħames komponimenti li ngħataw, intgħażlu kollha, b’kull wieħed jintgħażel minn għadd sabiħ ta’ 
kandidati. L-iktar tliet suġġetti li ntgħażlu kienu a, ċ u d forsi minħabba li jittrattaw affarijiet mill-ħajja ta’ 

kuljum filwaqt li ż-żewġ titli l-oħra, għalkemm jittrattaw suġġetti attwali, huma ta’ xejra filosofika. Fattur 
pożittiv huwa li ftit li xejn kienu l-kandidati li dawru dawn it-titli f’komponimenti narrattivi. Jidher li din id-
darba l-kandidati fehmu li l-komponimenti kienu ta’ natura argumentattiva.  

 
Rigward il-komponiment (a), għalkemm ma nistgħux ngħidu li kien hemm argumenti oriġinali, il-
kandidati ma sabuhiex diffiċli jiktbu fuqu. L-aħjar ideat dehru fil-komponiment (b) fejn kien hemm xi 

kandidati li ġabu argumenti validi dwar it-titlu. B’danakollu wieħed ta’ min jinnota li r-referenzi għal 
xogħlijiet letterarji kienu ta’ testi li kellhom jistudjaw għall-eżami ta’ xi suġġett partikolari. Xi drabi wkoll 
kien hemm min illimita l-argumenti tiegħu fuq il-libertà tal-espressjoni fil-qasam ġurnalistiku biss. 

Rigward il-komponiment (ċ), għalkemm kien hemm xi komponimenti ta’ livell għoli fejn intwera xi 
jfisser il-logħob għat-tfal u x’effett jista’ jħalli f’ħajjithom, il-biċċa l-kbira tal-komponimenti semmew biss 
id-differenza bejn il-logħob ta’ dari u dak tal-lum mibni fuq it-teknoloġija. Barra minn hekk xi wħud mill-

komponimenti kellhom ton ta’ prietka biex juru li wieħed għandu joqgħod attent li ma jweġġax waqt il -
logħob. Fil-komponiment (d), il-kandidati ressqu argumenti validi. L-iktar komponimenti dgħajfa kienu 
dawk li ttrattaw it-titlu (e). Bosta minn dawk li għażlu dan it-titlu wrew naħa waħda biss tal-argument li 

l-edukazzjoni hi l-għadu tal-gwerra. Kien hemm ukoll xi wħud li sempliċiment kitbu fuq il-valur tal-
edukazzjoni u bilkemm semmew il-gwerra. Min-naħa l-oħra kien hemm dawk il-ftit li wrew dubju kemm 
verament l-edukazzjoni hi l-għadu tal-gwerra. B’mod ġenerali dawn tal-aħħar kienu l-aħjar 

komponimenti dwar dan is-suġġett. 
 
Ta’ min jinnota li għalkemm ħafna mill-kandidati kienu kapaċi jfissru ruħhom b’livell aċċettabbli bil-

Malti, intilfu l-marki minħabba ħafna żbalji fl-ortografija u komponimenti qosra jew twal iżżejjed. B’mod 
pożittiv dejjem jibqa’ dawk il-kandidati li, għalkemm mhumiex wisq, juru ideat tajbin u livell għoli ta’ 
kitba. 

 
           
2. It-Traduzzjoni (5%) 

 
Din it-taqsima wriet kemm ħafna mill-kandidati mhumiex qed jagħtu biżżejjed importanza lil dan l-
eżerċizzju. Ftit kienu l-kandidati li wrew livell għoli f’din it-taqsima. Kien hemm xi ftit li saħansitra 

għamlu parafrażi jew interpretazzjoni biss flok traduzzjoni. Ħaġa tal-iskantament kemm kien hemm 
verżjonijiet differenti għat-traduzzjoni tal-frażi The Great Siege (L-Assedju l-Kbir). Wieħed seta’ jinnota 
wkoll eżempji ta’ ħbieb qarrieqa u traduzzjoni kelma b’kelma ta’ xi kelmiet jew frażijiet bħal: housing – 

djar, awtorità tad-djar; trade – tradizzjoni, tridu, tradi; housing imposing churches – djar li jimpożu 
knejjes, knejjes impulsivi,  knejjes li jimponu; in honour of the Grand Master – fl-unur tal-Gran Mastru.  
 

 
3. Il-Lingwistika (10%) 
 

Il-komponimenti tal-lingwistika ntgħażlu t-tnejn li huma għalkemm, bla ebda dubju, ħafna aktar 
kandidati wieġbu l-mistoqsija (a). Bħala kwalità ta’ tweġibiet, b’mod ġenerali dawk għall-ewwel 
mistoqsija kienu aħjar. Ta’ min jgħid ukoll li kien hemm diversi tweġibiet li twieġbu b’mod superfiċjali 

bla ma ddiskutew dak li ntalab minnhom fil-mistoqsija. Intilfu ħafna marki wkoll minħabba żbalji 
ortografiċi u grammatikali. 
 

Il-mistoqsija (a) 
 
Għalkemm kien hemm xi tweġibiet tajbin, l-għadd ta’ tweġibiet mhux sodisfaċenti kien bil-wisq akbar. 

Kien hemm min ħela nofs il-komponiment jiddiskuti l-element Semitiku li ma ntalabx fil-mistoqsija. Xi 
drabi ġie diskuss biss l-aspett lessikali mingħajr il-morfoloġija. Kemm-il darba l-argumenti ma ssaħħux 
b’eżempji xierqa. Xi drabi tħalltu l-elementi b’eżempji żbaljati. Kemm-il darba l-element ‘Semitiku’ 
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ssejjaħ l-element ‘semantiku’, l-element ‘Rumanz’ issejjaħ l-element ‘romantiku’ u bosta ħawdu l-
kelma ‘ħakma’ ma’ ‘kolonja’. Drabi oħra l-element Ingliż ma ngħatax importanza. Kien hemm 

saħansitra xi kandidati li ddiskutew il-bilingwiżmu u l-effetti tiegħu kif ukoll kien hemm min iddiskuta 
saħansitra l-morfemi. 
 

Il-mistoqsija (b) 
 
Ftit kienu t-tweġibiet li ppruvaw jirrispondu b’mod dirett il-mistoqsija. Kemm-il darba ġew trattati ħafna 

suġġetti oħra marbutin mas-semantika filwaqt li t-trasferiment metaforiku u t-trasferiment metonimiku 
bilkemm issemmew. Ħafna tweġibiet dwar it-trasferiment metaforiku kienu żbaljati. Jista’ jkun li l-
aspett metonimiku huwa inqas ikkomplikat. Diversi tweġibiet kienu neqsin minn eżempji xierqa.  

 
 
4. Kummenti ġenerali dwar il-kitba fl-ewwel karta 

 
Minkejja li wieħed jagħmel kuraġġ b’dak in-numru mhux daqstant kbir ta’ kandidati li wrew ħila fl-
espressjoni, fil-grammatika u fl-ortografija, b’dispjaċir wieħed jinnota li l-livell tal-Malti f’ħafna aspetti 

kien dgħajjef ħafna. Din id-darba wkoll kien hemm ħafna kandidati li tilfu l-marki kollha marbutin mal-
ortografija jew mal-grammatika. Ta’ min jinnota wkoll ħafna żbalji fl-użu ħażin tal-punteġġjatura jew 
fin-nuqqas ta’ punteġġjatura.   

 
 
Fost in-nuqqasijiet wieħed jinnota dawn li ġejjin: 

 
a) Kliem ivvintat jew kliem mill-Ingliż jew mit-Taljan użat f’sens ħażin: 
 

rilassjoni (rilassament); akkomplixxiet (temmet); l-era teatrikali (l-era teatrali); tiġi espressata (tiġi 
espressa); jiskolptaw (jiskolpixxu); jattratta (jiġbed); abnormali (mhux normali); durazzjoni (tul); 
demokrazzjoni (demokrazija); modernazzjoni (immodernizzar); popolarità (popolazzjoni); 

kuntentazzjoni (kuntentezza); jiġi iddiskutut (jiġi diskuss); bl-inkriżi (biż-żieda); pressa (pressjoni); 
tipergwedi (tirrikjedi); duranti ż-żminijiet (matul iż-żminijiet); tiddevota ħajjitha (tiddedika ħajjitha); 
enkoraġata (inkoraġġita); jiġi mkanta (jitkanta); tippromoti (tippromovi); soċjaliżmu (soċjalizzazzjoni); 

sottimenti (sentimenti); parteċipji (parteċipazzjoni); it-tardezza (li wieħed jasal tard); adultezza (l-istat 
ta’ adult); rekognizzazzjoni (rikonoxximent); produttużi (produtturi); maġġorità (maġġoranza); 
jespressa ruħu (jesprimi ruħu); krueltà (krudeltà); kienu aspettati (kienu mistennija); durant il-logħba 

(waqt il-logħba); niddonaw il-flus (nagħtu donazzjoni); tkun fil-pussess (ikollok).  
 
b) Żbalji grammatikali: 

 
Is-semantika huwa suġġett (is-semantika hija suġġett); il-pika huwa mod (il-pika hija mod); il-libertà 
huwa dritt (il-libertà hija dritt); il-flus ġagħalni (il-flus ġagħluni); il-libertà huwa kunċett (il-libertà hija 

kunċett); il-mard baqgħu jiżdiedu (il-mard baqa’ jiżdied); dan it-teknoloġija kollha (din it-teknoloġija 
kollha); kull persuna jara (kull persuna tara); joħroġ ċar l-importanza (toħroġ ċar l-importanza); il-
persuna tiffoka fuq ix-xogħol li għandu (il-persuna tiffoka fuq ix-xogħol li għandha); dawk il-logħob 

(dak il-logħob); l-edukazzjoni huwa mezz (l-edukazzjoni hija mezz); ir-relazzjoni jkun bħal dak tal-
ġenituri (ir-relazzjoni tkun bħal dik tal-ġenituri); il-logħob huma ferm differenti (il-logħob huwa ferm 
differenti); l-arti jista’ jkun (l-arti tista’ tkun); l-espressjoni jista’ jieħu diversi forom (l-espressjoni tista’ 

tieħu diversi forom); logħbi (logħbiet). 
 
ċ) Ortografija żbaljata marbuta mal-kitba tal-‘għ’ jew tal-‘h’: 

 
għajnegħjna (għajnejna); dgħoqna (doqna); jgħaraw (jaraw); jgħatu (jagħtu); mibgħeda (mibegħda); 
jistaw (jistgħu); jgħaljenawhom (jaljenawhom); xogħlna (xogħolna); mgħaluqin (magħluqin); jewgħdnu 

(jhewdnu); jobodu (jobogħdu); waqtgħit (waqtiet); tagħat (tat); trogħbija (trobbija); bil-mogħod (bil-
mod); smgħajna (smajna); żogħżija (żgħożija); nigħxu (ngħixu); żagħżagħ (żgħażagħ); jgħaġixxu 
(jaġixxu); noqgħodu (noqogħdu); jarbel (jgħarbel); sijat (sigħat); mafġa (mgħaffġa); messagħġ 

(messaġġ); żuriegħa (żgħorija); laqtgħet (laqtet), għarma (arma); ishem (isem); themmnu (temmnu); 
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jintremgħu (jintremaw); jinqagħlu (jinqalgħu); l-ass (l-għażż); kolla (kollha); jgħamlu (jagħmlu); 
mgħedijin (medhijin); mgħafus (magħfus); l-għarloġġ (l-arloġġ); mhedda (medda); xgħira (xejra); 

malgħajr (malajr); rebbiegħa (rebbieħa); erbgħa xhur (erba’ xhur); ejra (għira); jintlab (jintlagħab); 
nilgħabu (nilagħbu); logħbha (logħba); lagħbna (lgħabna);  jilagħbhom (jilgħabhom); logħobiet 
(logħbiet); jaġlu kollox (jgħaġġlu kollox); tagħġġel (tgħaġġel); magħġlin (mgħaġġlin); maġgħlha 

(mgħaġġla); ġġiel (ġġiegħel); ġġgħielna (ġġegħilna).   
. 
d) Ortografija żbaljata ta’ diversi kelmiet oħra:  

 
tlitt ħakmiet (tliet ħakmiet), iġifieri (jiġifieri), kienu mportanti (kienu importanti), ’l-quddiem (’il quddiem), 
liberta (libertà), soċjeta (soċjetà), nformazzjoni (informazzjoni), komunita (komunità), gwerrer (gwerer). 

 
e) Żbalji ortografiċi li jirrigwardaw id-Deċiżjonijiet 1: 
 

per eżempju (pereżempju), la darba (ladarba), kull ma (kulma), skond (skont),  m’nalla (mnalla), bħal 
ma (bħalma), fil-għodu (filgħodu), fil-għaxija (filgħaxija), bil-fors (bilfors), għallanqas (għall-anqas), 
sewwa sew (sewwasew); kemmxejn (kemxejn), wiċċ’imb wiċċ (wiċċ imb wiċċ), ta’ l-istess (tal-istess), 

miniex (m’iniex), filfatt (fil-fatt). 
  
 

IT-TIENI KARTA 

Taqsima A: Il-Poeżija tas-Seklu XX (10%) 

F’din it-taqsima ma kienx hemm xi preferenza partikulari bejn iż-żewġ mistoqsijiet. Iż-żewġ mistoqsijiet 

iffukaw fuq l-aspetti pożittivi li wieħed jista’ jsib fil-poeżiji tal-ewwel nofs u t-tieni nofs tas-seklu XX. 

Mistoqsija numru 1:  

Il-kandidati dehru li kienu konxji tal-poeżiji marbuta ma’ din it-tema, però mhux kollha kienu konxji li 

riedu jiddiskutu l-pożittiv li l-poeta jara fl-ambjent, u mhux in-negattiv jew il-qerda tiegħu. 

Xi nuqqasijiet:  

 Jidher li bosta kandidati kellhom komponiment lest li studjawh bl-amment f’rabta mat-tema tal-

pajsaġġ, u injoraw kompletament il-mistoqsija; 

 Uħud elenkaw sensiela ta’ rakkonti fuq diversi poeżiji bla ma ddiskutew it-tema tal-mistoqsija; 

 Uħud m’għamlux referenza għall-poeżiji tat-tieni nofs tas-seklu XX; 

 Xi kandidati ma rabtux il-poeżiji flimkien biex jiddiskutu x-xebh u d-differenzi tagħhom f’rabta 

mat-tema; 

 Uħud iffukaw fuq is-sabiħ u t-tajjeb li l-poeti qegħdin ifittxu iżda injoraw it-tieni parti tal-

mistoqsija; 

 Kien hemm min irrefera għal ħafna poeżiji iżda qatt ma daħal fid-dettall ta’ xi wħud minnhom; 

 Kien hemm xi ftit li ħarġu barra mis-suġġett billi analizzaw poeżiji marbuta mal-ġens Malti. 

Xi punti pożittivi: 

 Bosta kandidati għarfu u kitbu tajjeb dwar il-fatt li l-poeti tal-ewwel nofs tas-seklu XX iħarsu 

lejn l-ambjent bħala l-kumpann jew is-sieħeb tagħhom, tant li jibnu relazzjoni miegħu; 

 Uħud ukoll ikkummentaw tajjeb u ħarġu punti interessanti dwar il-poeti tat-tieni nofs tas-seklu 

XX fosthom li dawn il-poeti jħarsu lejn l-ambjent bħala l-isbaħ u l-aħjar ħaġa li għad fadal 

madwarhom; semmew ukoll il-bikja ta’ dawn il-poeti għall-ħsara li qed issir lill-ambjent kawża 

tal-ħajja mgħaġġla u materjalistika. 
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Xi kummenti ġenerali: 

Xi kandidati li rreferew għall-poeżiji tat-tieni nofs tas-seklu XX ma analizzawx it-tema b’mod effettiv, 

għax iffukaw aktar fuq il-qerda tal-ambjent u ħafna minnhom spiċċaw irrakkontaw il-ħsieb ta’ Iż-Żabra, 

Tradiment u Il-Moll, fost oħrajn. 

Madanakollu kien hemm kandidati oħra li b’mod għaqli rreferew għall-poeżiji tat-tieni nofs tas-seklu 

XX billi argumentaw f’rabta mat-tema. Dan għamluh billi qabblu b’mod intelliġenti l-idea tas-sabiħ u t-

tajjeb li l-poeti tal-ewwel nofs sabu fil-pajsaġġ trankwill ma’ dak li kitbu dwaru l-poeti tat-tieni nofs li, 

minkejja li ma sabux pajsaġġ trankwill, xorta waħda juru li fil-pajsaġġ huma jsibu l-ispirazzjoni u l-faraġ 

għall-problemi tagħhom; b’hekk jibku l-pajsaġġ li jintilef minħabba l-qerda. 

Il-problema ewlenija mhijiex liema poeżiji jintgħażlu mill-kandidati, iżda l-mod kif wieħed iħares lejn 

dawn it-testi letterarji u janalizzahom f’rabta mal-mistoqsija. 

 

Mistoqsija numru 2: 

B’mod ġenerali l-kandidati dehru li jafu sew il-poeżiji li huma marbuta ma’ din it-tema, però mhux 

kollha kienu konxji li jridu jiddiskutu x-xejriet sbieħ li l-poeta jara f’art twelidu, u mhux ix-xejriet negattivi 

tiegħu. 

Xi nuqqasijiet: 

 Jidher li bosta kandidati kellhom komponiment lest, li huma studjaw bl-amment f’rabta mat-

tema tal-ġens, u injoraw kompletament il-mistoqsija; 

 Uħud elenkaw sensiela ta’ rakkonti fuq diversi poeżiji bla ma ddiskutew it-tema tal-mistoqsija; 

 Bosta kandidati injoraw għalkollox il-poeżiji tat-tieni nofs tas-seklu XX, jew irreferew għalihom 

bla ebda rabta mal-mistoqsija; 

 Xi kandidati ma rabtux il-poeżiji flimkien biex jiddiskutu x-xebh u d-differenzi tagħhom f’rabta 

mat-tema; 

 Uħud iffukaw fuq ix-xejriet sbieħ li l-poeti jaraw f’ġenshom u injoraw it-tieni parti tal-mistoqsija; 

 Kien hemm min irrefera għal ħafna poeżiji iżda qatt ma ddiskuta fid-dettall xi wħud minnhom; 

 Xi kandidati rreferew għal poeżiji bħal Tradiment, In-Nanna, u L-Għajn fil-Misraħ li jmorru lil 

hinn mis-suġġett tal-mistoqsija. 

Xi punti pożittivi: 

 Numru mdaqqas ta’ kandidati kkummentaw b’mod tajjeb dwar kif il-poeti tal-ewwel nofs tas-

seklu XX iħarsu lejn Malta, l-ilsien, ir-reliġjon, l-eroj individwali u kollettiv, u l-qlubija tal-Maltin 

bħala xejriet sbieħ, tant li fihom isibu l-wens tagħhom; 

 Kien hemm ukoll numru ta’ kandidati li wieġbu b’mod matur dwar kif i l-poeti tat-tieni nofs tas-

seklu XX iħarsu lejn l-aspetti msemmija fil-punt preċedenti bħala xejriet sbieħ li huma qegħdin 

jibku li ntilfu tant li bil-poeżiji tagħhom qegħdin kważi kważi jittallbu biex il-Maltin jagħrfu s-

sabiħ ta’ Malta, tal-ilsien, tar-reliġjon u tal-qlubija li kellhom missirijietna. B’hekk, huma wkoll 

jaraw is-sabiħ ta’ Malta ta’ qabel l-indipendenza. 

Xi kummenti ġenerali: 

Xi kandidati rreferew għall-poeżiji tat-tieni nofs tas-seklu XX bla ma analizzaw it-tema b’mod effettiv. 

Dawn iffukaw aktar fuq il-kritika eċċessiva dwar il-ġens billi rrakkontaw il-ħsieb ta’ poeżiji bħal Abort, 

Lit-Tork , Inċest, u Monologu mill-Gżira tal-Isponoż. 

Min-naħa l-oħra kien hemm kandidati li rreferew għall-poeżiji tat-tieni nofs tas-seklu XX b’mod 

intelliġenti billi argumentaw f’rabta mat-tema. Dan għamluh billi qabblu x-xejriet sbieħ li l-poeti tal-
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ewwel nofs raw fil-ġens tagħhom, man-nuqqas ta’ dawn ix-xejriet li jinnotaw il-poeti wara l-

Indipendenza biex juru kemm huma jħobbu lil art twelidhom.  

F’dan il-każ ukoll, il-problema ewlenija mhijiex liema poeżiji jintgħażlu mill-kandidati fit-tweġiba 

tagħhom, iżda l-mod kif iħarsu lejn dawn it-testi letterarji u janalizzawhom f’rabta mal-mistoqsija. 

 

Taqsima B: Il-Monografiji Poetiċi (10%) 

F’din it-taqsima jidher li l-kandidati ppreferew iwieġbu mistoqsija numru 1 u numru 3. Dawn iż-żewġ 

mistoqsijiet donnhom huma kemxejn aktar miftuħa biex wieħed jargumenta b’mod iktar wiesa’ 

b’referenza għall-poeżiji fiż-żewġ monografiji. 

 

Mistoqsija numru 1:  

B’mod ġenerali il-kandidati dehru li kienu jafu tajjeb liema huma l-poeżiji ta’ Pawlu Aquilina marbut in 

ma’ din it-tema.  

Xi nuqqasijiet: 

 Uħud elenkaw sensiela ta’ rakkonti fuq diversi poeżiji bla ma ddiskutew it-tema tal-mistoqsija; 

 Ħafna mill-kandidati ma rabtux il-poeżiji flimkien biex jiddiskutu x-xebh u d-differenzi tagħhom 

f’rabta mat-tema; 

 Uħud irreferew b’mod ġenerali ħafna għal ħafna poeżiji u qatt ma daħlu f’dettall; 

 Xi kandidati donnhom ħasbu li f’dan il-komponiment tista’ tikteb li trid u dak kollu li taf fuq il-

kitbiet ta’ Aquilina. Minkejja li jidher li hu titlu kemxejn ġeneriku, xorta waħda wieħed irid ikun 

għaqli biex jagħraf iwieġeb il-mistoqsija b’mod effettiv. 

Punt pożittiv: 

 Xi kandidati għarfu janalizzaw b’mod matur kif Pawlu Aquilina fin-niket tiegħu jsib il-hena, 

għax bis-saħħa t’Alla huwa jirnexxilu jegħleb il-mumenti kefrin tal-ħajja u jerġa’ jikseb il-hena li 

jkun tilef. 

 

Mistoqsija numru 2:  

Il-maġġoranza tal-kandidati li wieġbu din il-mistoqsija ma kinux jafu sew liema poeżiji ta’ Pawlu 

Aquilina huma marbuta ma’ din it-tema.  

Xi nuqqasijiet: 

 Ħafna mill-kandidati elenkaw sensiela ta’ rakkonti fuq diversi poeżiji bla ma ddiskutew it-tema 

tal-mistoqsija; 

 Ħafna mill-kandidati ma rabtux il-poeżiji flimkien biex jiddiskutu x-xebh u d-differenzi tagħhom 

f’rabta mat-tema; 

 Uħud irreferew għal ħafna poeżiji ħafif ħafif mingħajr ma ppruvaw janalizzaw b’mod dettaljat xi 

wħud minnhom; 

 Ħafna kandidati injoraw l-aħħar parti tat-titlu, li hi l-qofol. B’hekk, spiċċaw kitbu rakkonti ta’ 

poeżiji bħal Qamar tal-Ġimgħa l-Kbira, Mis-Salib għad-Dawl u Wiċċhom, li ma jirriflettux il-

pajsaġġ u s-sabiħ li Aquilina jara madwaru. 
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Punt pożittiv: 

 Xi kandidati ddistingwew ruħhom mill-maġġoranza ta’ dawk li għażlu din il-mistoqsija u wieġbu 

b’mod tassew tajjeb. Dawn analizzaw u kkonsolidaw b’eżempji xierqa l-mod kif Pawlu Aquilina 

fil-pajsaġġ isib is-serħan, tant li jħossu ħaġa waħda miegħu u eqreb lejn Alla. Iddiskutew ukoll 

b’mod għaqli kif Aquilina jqabbel ukoll aspetti negattivi mal-pajsaġġ, bħat-tbatija u l-mewt, biex 

joħroġ is-sabiħ tal-ħajja li hu rifless fl-istess pajsaġġ.  

 

Mistoqsija numru 3:  

Din kienet mistoqsija li mal-ewwel impressjoni tidher li hi waħda ġenerika, iżda fil-fatt hi mistoqsija li 

tirrikjedi ħafna ħsieb. Ħafna kandidati għażlu din il-mistoqsija iżda l-maġġoranza tagħhom ma 

semmewx l-iktar poeżiji relevanti ta’ Maria Grech Ganado.  

 

Xi nuqqasijiet: 

 Kienu bosta dawk il-kandidati li ħarġu barra mis-suġġett għax ma għarfux iwieġbu l-mistoqsija; 

dan għaliex kitbu dwar dak li l-poetessa titkellem b’mod ġenerali dwaru fil-poeżiji tagħha, aktar 

milli enfasizzaw fuq ix-xewqa li hi turi fil-poeżiji tagħha biex ħaddieħor jismagħha, u hi 

tisimgħu wkoll; 

 Ħafna mill-kandidati ma rabtux il-poeżiji flimkien biex jiddiskutu x-xebh u d-differenzi tagħhom 

f’rabta mat-tema; 

 Kważi l-kandidati kollha li għażlu din il-mistoqsija injoraw it-tieni parti tal-mistoqsija (li hi wkoll 

tisma’); 

 Ħafna rreferew għal poeżiji li mhumiex fil-ġabra tal-Monografija, fosthom Rendikont, Jum San 

Valentin u Relazzjoni, filwaqt li injoraw dawk li huma fil-gabra.  

Punt pożittiv:  

 Xi kandidati wieġbu l-mistoqsija b’mod matur u intelliġenti. Dawn tkellmu fost oħrajn, dwar ix-

xewqa kbira ta’ Maria Grech Ganado biex ħaddieħor jisma’ dak li hi tħoss fil-ġewwieni tagħha, 

xewqa li fl-istess ħin mhijiex egoċentrika, għax il-poetessa tixtieq ukoll tisma’ lil ħaddieħor. 

B’hekk, hi persuna li xewqitha hi proprju l-komunikazzjoni, xewqa li forsi trawmet fiha kawża 

tan-nuqqas tagħha f’ħajjitha. 

 

Mistoqsija numru 4:  

Il-maġġoranza tal-kandidati li għażlu dan il-komponiment marru pjuttost tajjeb. 

Xi nuqqasijiet: 

 Xi wħud mill-kandidati elenkaw sensiela ta’ rakkonti fuq diversi poeżiji bla ma ddiskutew it-

tema tal-mistoqsija; 

 Oħrajn ma rabtux il-poeżiji flimkien biex jiddiskutu x-xebh u d-differenzi tagħhom f’rabta mat-

tema. 

 

Punt pożittiv: 

 Bosta kandidati li għażlu din il-mistoqsija analizzaw b’mod tajjeb kif Maria Grech Ganado turi li 

kemm il-mara, kif ukoll ir-refuġjati ħaqqhom li jkunu stmati bħal kull ħlejqa oħra fuq wiċċ id-

dinja. Permezz tal-argumenti tagħhom u l-eżempji li taw, dawn il-kandidati ħarġu b’mod ċar id-

distinzjoni bejn ir-raġel u l-mara, u  bejn ir-refuġjat u l-persuna li tgħix fil-kumdità. 
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Taqsima Ċ: Il-Kritika Letterarja (Poeżija) (10%) 

F’din it-taqsima l-kandidati ngħataw żewġ poeżiji biex jagħmlu analiżi kritika u dettaljata dwar waħda 

minnhom skont ix-xejriet tematiċi u stilistiċi tagħha. Il-poeżiji kienu L-Imħabba ta’ John Aquilina u Jekk 

xi Darba ta’ Karl Schembri. Ma kienx hemm preferenza partikulari għal xi waħda minnhom. Kienu 

bosta dawk li kitbu komponiment qasir ħafna għal din it-taqsima. 

Xi nuqqasijiet komuni li kien hemm fit-tweġibiet dwar iż-żewġ poeżiji: 

 Ħafna mill-kandidati spjegaw biss il-ħsieb tal-poeżija; 

 Bosta kandidati spjegaw is-similitudnijiet u l-metafori mis-sens letterali tagħhom biss u ma 

rabtuhomx mat-tema tal-poeżija; 

 Il-parti l-kbira tal-kandidati waslu biss sas-similitudnijiet jew inkella l-metafori li dawn il-poeżiji 

huma mfawra bihom, u ma għarfux janalizzaw xi mudelli rettoriċi oħrajn bħall-anafora, il-

polisindeto, l-epanalessi, l-epizewski u r-ritornell fost oħrajn; 

 Oħrajn għamlu biss lista ta’ tekniki letterarji bla ma fissru l-effett tagħhom f’rabta mal-kontenut; 

 Bosta ma analizzawx l-għalqa lessikali u l-metrika b’mod korrett; 

 Kienu bosta dawk li żbaljaw teknika letterarja ma’ oħra. 

 

 

Xi punti pożittivi komuni li kien hemm fit-tweġibiet dwar iż-żewġ poeżiji: 

 Xi kandidati għarfu li għandhom imorru lil hinn mit-tifsir denotattiv, u analizzaw fil-fond is-

similitudnijiet u l-metafori f’rabta mat-tema ewlenija tal-poeżija; 

 Xi wħud għarfu janalizzaw aspetti rettoriċi tat-test billi fissru l-effett tagħhom f’rabta mal-

kontenut; 

 Oħrajn, għalkemm mhux ħafna, analizzaw b’mod intelliġenti l-għalqa lessikali u  l-effett tagħha 

f’rabta mat-tema; 

 Xi kandidati għarfu janalizzaw ir-rabta li hemm bejn il-metrika u l-forma tal-poeżija mat-tema 

tal-kontenut; 

 Xi kandidati rabtu b’mod għaqli din il-poeżija ma’ xi poeżiji oħra li huma studjaw. 

 

Kummenti ġenerali: 

Xi kandidati jidhru li huma ppreparati sew biex jikkritikaw test letterarju b’tali mod li janalizzaw bosta 

aspetti li jintrabtu mal-forma u l-kontenut tat-test. Madankollu, kien hemm numru sostanzjali ta’ 

kandidati li ma marrux lil hinn mit-tifsir tal-figuri tad-diskors. Dawn jidhru li għadhom ma jafux kif 

janalizzaw test letterarju fit-totalità tiegħu. Ħafna wrew ukoll li mhumiex midħla tal-prosodija u l-

metrika. 

Kważi l-kandidati kollha tilfu l-marki tal-ortografija. Barra minn hekk, jidher ħafna n-nuqqas fl-

espressjoni; xi wħud, anki f’dan il-livell, għadhom isibuha bi tqila biex jesprimu l-ħsibijiet tagħhom 

b’Malti miktub tajjeb. 

Ħafna mill-kandidati jridu jieħdu aktar bis-serjetà l-istudju tal-Letteratura, b’mod speċjali l-istudju tal-

forma letterarja u l-lingwaġġ letterarju. L-analiżi letterarja trid tmur lil hinn minn sempliċiment ‘il-ħsieb’ 

tat-test letterarju. Barra minn hekk, il-kandidati jridu jkunu kapaċi jispjegaw ruħhom b’Malti ċar u 

mexxej, u fuq kollox ikunu kapaċi jiktbu l-ħsibijiet tagħhom f’komponiment ta’ ċertu tul u kwalità.    
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IT-TIELET KARTA 

Taqsima A: Id-Drama (10%) 

Fit-taqsima tad-drama l-kandidati ntalbu jwieġbu waħda minn erba’ mistoqsijiet, tnejn fuq Qabel Tiftaħ 

l-Ink jesta ta’ Alfred Sant, u tnejn fuq Menz ta’ Francis Ebejer. Il-maġġoranza tal-kandidati wieġbu 

waħda mill-mistoqsijiet relatati ma’ Menz.  

B’mod ġenerali l-Bord tal-Eżaminaturi jinnota li f’din it-taqsima kienu ħafna l-kandidati li wrew li kienu 

ppreparati sew fit-tweġiba tagħhom. Mit-tliet taqsimiet f’din il-karta, il-kandidati marru l-aħjar f’din it-

taqsima. 

Il-ftit kandidati li għażlu li jwieġbu dwar it-test ta’ Alfred Sant, kollha għażlu l-ewwel mistoqsija. Kważi l-

kandidati kollha għarfu jisiltu partijiet rilevanti mit-test biex isostnu l-argument tagħhom. Ta’ min 

wieħed jinnota li diversi kandidati wrew li mhux biss studjaw it -test, imma studjaw testi oħrajn li 

użawhom biex jinterpretaw it-test studjat fid-dawl tal-għarfien li siltu minnhom. Bħala eżempju tista’ 

tingħata r-referenza għar-rakkont Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde ta’ Robert Louis Stevenson 

b’referenza għad-duwalità fil-karattru ta’ Andrea fid-dramm ta’ Alfred Sant. Fejn forsi l-kandidati 

setgħu wieġbu aħjar kien fil-parti tal-mistoqsija li kienet titlob li jiġi diskuss jekk iż -żewġ pożizzjonijiet 

humiex fil-fatt imbegħdin minn xulxin. Ebda kandidat ma fittex li jikkunsidra l -possibbiltà li ż-żewġ 

pożizzjonijiet jistgħu ma jkunux imbegħdin daqskemm jidhru, biex imbagħad jiddeċiedi jaqbilx jew le.  

L-iktar mistoqsija li wieġbu l-kandidati kienet it-tielet waħda. Jista’ jingħad li l-biċċa l-kbira tal-kandidati 

wieġbu l-mistoqsija b’ċerta ħila. Kważi kulħadd qabad il-kunflitt bejn l-individwaliżmu u l-konformiżmu 

billi rrefera għal partijiet rilevanti mit-test. Uħud għarfu wkoll jinterpretaw l-imġiba murija minn ċerti 

karattri bħala illustrazzjoni konkreta ta’ temi universali. Id-dimensjoni wiesgħa mogħtija lill-karattri 

ssaħħet bir-referenzi għal testi oħrajn u għal kunċetti mislufin minn oqsma oħrajn ta’ studju.  Kien 

hemm min irrefera għal Animal Farm ta’ George Orwell b’referenza għall-użu li jagħmel Ebejer mill-

figuri annimaleski, u kien hemm min applika l-kunċett ta’ ‘anomie’ biex jispjega l-imġiba antisoċjali ta’ 

wħud mill-karattri. Il-Bord jinkoraġġixxi ħafna dan it-tip ta’ attività, għax b’hekk jitwessgħu bil-bosta l-

orizzonti intellettwali tal-individwu. 

Fir-raba’ mistoqsija ħafna kandidati għarfu jagħmlu analiżi tajba tal-karattru ta’ Menz. Kienu diversi 

dawk li qabdu l-kumplessità tal-karattru protagonista, u dan għamluh l-aktar billi ħolqu kuntrast bejnu 

u bejn Ġorġ, u bejnu u bejn il-folla. Id-distinzjoni bejn Menz u Ġorġ ħarġet l-aktar permezz tad-

distinzjoni bejn ir-ribell passiv u r-ribell attiv. Inħarġet ukoll l-ambigwità billi kien hemm min iddiskuta 

jekk fl-aħħar mill-aħħar, Menz jistax jiġi kkunsidrat bħala rebbieħ jew tellief, eroj jew antieroj.  Diversi 

kienu l-kandidati li għarfu jassoċjaw din id-dilemma mal-mod miftuħ li bih jagħlaq id-dramm, u indikaw 

li għandu jkun il-qarrej li jweġibha bil-mod li bih jinterpreta t-test. 

Minkejja dawn il-kummenti pożittivi, wieħed ma jistax ma jsemmix li kien hemm ftit kandidati li nħlew 

jiktbu dak kollu li kellhom imħejji għall-eżami mingħajr ma taw ebda kas tal-mistoqsija li suppost kienu 

qegħdin iwieġbu.  

 

Taqsima B – In-Narrattiva (10%) 

F’din it-taqsima ngħataw erba’ mistoqsijiet, tnejn marbutin mal-ġabra ta’ novelli f’Ħala taż-Żgħożija u 

Stejjer Oħra ta’ Lino Spiteri u tnejn oħra marbutin mar-rumanz Leli ta’ Ħaż-Żgħir ta’ Ġużè Ellul Mercer. 

Il-Bord tal-Eżaminaturi jinnota li f’din it-taqsima l-kandidati ma marrux tajjeb daqs fl-ewwel taqsima, 

iżda marru aħjar minn kif marru fit-tielet taqsima. Filwaqt li xi kandidati għarfu jilħqu livell għoli ta’ 

ħsieb, analiżi u espressività, kien hemm kandidati oħrajn li ma rnexxilhomx juru l-maturità mistennija 

f’dan il-livell. Fattur ewlieni li jikkawża dan in-nuqqas ilu jiġi nnotat sena wara l-oħra. Għal din ir-raġuni 

l-eżaminaturi jħossu li għandhom jiffokaw fuq din il-problema, u jagħtu suġġerimenti kif tista’ tittaffa. 
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Minkejja t-twissijiet f’rapporti preċedenti, tibqa’ tippersisti l-problema li għadd konsiderevoli ta’ 

kandidati jispiċċaw jagħtu rendikont, aktarx superfiċjali u fqir, tal-ġrajja fit-testi studjati. Minflok ma 

jisiltu l-partijiet rilevanti mit-test biex jirfdu permezz tagħhom l-argumentazzjoni marbuta mal-

mistoqsija, jispiċċaw jirriproduċu l-ġrajja fi kliemhom. Dan iwassal biex minflok jiddiskutu t -tema, 

sempliċiment jagħtu taqsira tar-rakkont/i. Bid-dettalji irrilevanti mogħtija l-kandidati ma jistgħux ma 

joħorġux ’il barra mis-suġġett. Kważi kull meta jitfaċċaw frażijiet bħal “darba waħda” jew “darba 

minnhom”, il-probabbiltà tkun li r-rakkontar fl-esej jieħu post l-argumentazzjoni.   

Kien hemm bilanċ fl-għadd ta’ kandidati li wieġbu l-ewwel u t-tieni mistoqsija, it-tnejn relatati man-

novelli ta’ Spiteri. Fiż-żewġ każijiet wieħed seta’ malajr jinnota qabża fil-kwalità bejn min għaraf juża l-

informazzjoni dwar in-novelli biex bena argumentazzjoni b’saħħitha skont il-mistoqsija, u dawk li 

spiċċaw biex taw biss taqsira tan-novelli. Fl-ewwel mistoqsija, il-biċċa l-kbira tal-kandidati rnexxilhom 

jidentifikaw l-oqsma rilevanti, iżda minkejja dan intilfu jirrakkontaw il-ġrajja flok jiżvolġu diskussjoni 

fuqhom bis-saħħa tan-novelli. Anki fit-tieni mistoqsija ġara l-istess: għalkemm il-biċċa l-kbira tal-

kandidati identifikaw l-aspetti tajbin u ħżiena fis-soċjetà kif jinħarġu min-novelli, mhux kulħadd wera l-

ħila li jibni diskussjoni madwar dak li jaf fuqhom. 

L-istess ġara fil-każ tat-tielet u r-raba’ mistoqsija relatati mar-rumanz ta’ Ellul Mercer. B’mod ġenerali 

jista’ jingħad li fit-tielet mistoqsija, li ntgħażlet aktar mir-raba’ waħda, il-biċċa l-kbira tal-kandidati wrew 

li l-karattru ta’ Leli Braġ studjawh sew, u għalhekk kienu kapaċi jidentifikaw il-fatturi li setgħu ġegħluh 

jitbiegħed mill-komunità li trabba fiha. Minkejja dan, mhux kulħadd qagħad fuq is -suġġett. Kien hemm 

diversi kandidati li t-tentattiv tagħhom li jiżviluppaw diskussjoni ssospendewh f’nofsu hekk kif spiċċaw 

jirrakkontaw il-ġrajja, mingħajr ma pprovaw jorbtu dak li bdew jiktbu mal-mistoqsija. Fir-raba’ 

mistoqsija dan deher evidenti, pereżempju, fir-referenza għat-tliet tipi ta’ ħażen li jitfaċċaw tul ir-

rakkont: filwaqt li kien hemm min rabat dan l-għarfien mat-tentattiv ta’ Leli li jifhem lilu nnifsu u lid-dinja 

ta’ madwaru, oħrajn semmew biss it-tipi mingħajr ma fittxew li jinkwadrawhom fi ħdan 

argumentazzjoni marbuta mal-mistoqsija. 

Jidher li hemm rabta bejn dan in-nuqqas u l-fatt li l-esej ma jinħasibx sew minn qabel. Għalhekk l-

Eżaminaturi jissuġġerixxu li l-kandidati, qabel jibdew jiktbu, jaqraw sew il-mistoqsija u jisiltu minnha 

sensiela ta’ punti ġenerali. Dan l-eżerċizzju għandu jgħin sabiex it-tweġiba titfassal skont il-punti 

maħruġa u mhux skont ir-rakkonti. Meta wieħed jikkonċentra biss fuq il-ġrajja fin-novelli relatati mat-

tema tal-mistoqsija u jagħti biss taqsira tagħhom, ma jkunx kiteb komponiment letterarju kif jixraq għal 

dan il-livell. 

Taqsima Ċ – Il-Kritika Letterarja (Proża) (10%) 

L-istil kontemporanju taż-żewġ siltiet magħżula, meħuda minn “Il-Ġrieden” ta’ Henry Holland u “Nixtieq 

ngħajjat lil Samirah” ta’ Pierre J. Mejlak, jidher li ntlaqa’ tajjeb mill-kandidati. Dan jista’ jidher mill-fatt li 

l-għażla bejn iż-żewġ siltiet kienet bilanċjata.  

Kien hemm kandidati li dehru mħejjijin sew għal din l-analiżi kritika u wrew il-ħila li jagħtu 

apprezzament kritiku tas-silta magħżula, u għaldaqstant il-marka għolja li ngħataw kienet mistħoqqa. 

Fl-eżerċizzju dawn il-kandidati rnexxielhom jibbilanċjaw bejn it-tifsir tal-kontenut u l-analiżi stilistika. 

Mill-banda l-oħra, kif ngħad aktar ’il fuq, il-kandidati f’din it-taqsima marru anqas tajjeb minn kif marru 

fit-taqsimiet l-oħra ta’ din il-karta. Sfortunatament kienu bosta dawk li nħlew jirrepetu s-silta li għażlu fi 

kliemhom minflok ma analizzaw l-aspetti stilistiċi tagħha. Anki fost dawk li fittxew li ma jikkummentawx 

biss fuq it-tema fis-silta, ħafna minnhom spiċċaw biex sempliċiment taw lista ta’ elementi mis-silta. 

Dan għamluh mingħajr ma analizzaw il-kontribuzzjoni tal-elementi misluta għall-binja tar-rakkont u l-

effetti mħollija minnhom fuq il-qari u l-interpretazzjoni tas-silta. 

L-Eżaminaturi jixtiequ jiġbdu l-attenzjoni wkoll fuq it-tendenza ta’ bosta kandidati li jiffokaw fuq aspetti 

fir-rakkont li biex ikunu rilevanti jridu jintrabtu mal-aspett narrattiv tas-silta. Dan jgħodd partikolarment 

għall-applikazzjoni tal-għarfien li l-kandidati jiksbu mill-qasam lingwistiku. Bħala eżempju, għadd 
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konsiderevoli ta’ kandidati siltu xi kliem mis-silta biex jgħidu huwiex Semitiku, huwiex Rumanz jew hux 

ġej mill-Ingliż u waqfu hemm. Mill-banda l-oħra kien hemm kandidati, anki jekk ftit, li rabtu din l-

osservazzjoni mal-istil tas-silta. Pereżempju fis-silta ta’ Holland kien hemm min osserva li l-inklużjoni 

ta’ kliem li ġej mill-Ingliż tista’ tkun ta’ indikazzjoni tal-perjodu li fih isseħħ il-ġrajja. Fis-silta ta’ Mejlak 

kien hemm kandidati li ffokaw fuq il-kelma ‘pastilla’ u kkummentaw li l-użu tagħha jgħin biex jissaħħaħ 

fir-rakkont il-kuntrast fis-silta bejn il-kultura Għarbija u l-kultura Ewropea. Dawn iż-żewġ eżempji juru li 

osservazzjoni ta’ bixra lingwistika tista’ tintuża tajjeb f’eżerċizzju ta’ kritika letterarja narrattiva.  

L-Eżaminaturi jixtiequ jiġbdu l-attenzjoni wkoll fuq il-fatt li kienu bosta l-kandidati li wrew li ma jafux 

sew it-termini letterarji li użaw. Fiż-żewġ siltiet dan ħareġ biċ-ċar meta l-kandidati ġew biex janalizzaw 

il-preżenza tan-narratur fir-rakkont. Minkejja li hemm diversi sinjali li jixhdu li fis-siltiet ta’ Holland u ta’ 

Mejlak in-narratur qiegħed jirrakkonta minn pożizzjoni ġewwa d-dinja tar-rakkont (id-dijeġesi), għadd 

imdaqqas ta’ kandidati ddeskrivew in-narratur fiż-żewġ siltiet jew bħala ekstradijeġetiku, jew li hu 

ekstradijeġetiku u intradijeġetiku fl-istess ħin. Jidher li l-biċċa l-kbira tal-kandidati waslu għal dawn il-

konklużjonijiet żbaljati għax interpretaw ċerti mumenti mir-rakkont bħala xhieda tal-preżenza ta’ 

narratur li jaf kollox, u allura ma jistax jappartjeni għad-dijeġesi. Problemi ta’ dan it-tip jistgħu jittaffew 

billi l-kandidati jitħarrġu aktar fil-kritika prattika qabel jersqu għall-eżami.    

Ma jistax ma jiġix innotat ukoll in-nuqqas ta’ ħila fl-espressjoni flimkien mal-iżbalji sintattiċi u ortografiċi 

ta’ għadd imdaqqas ta’ kandidati. Ma’ dawn wieħed irid isemmi n-nuqqas ta’ tqassim f’paragrafi u l-

punteġġjatura meħtieġa.  

 

Kumment Ġenerali 

Il-Bord tal-Eżaminaturi jemmen li bosta kandidati studjaw it-testi tajjeb. Eżami tal-Letteratura f’dan il-

livell jitlob li wieħed ikun imħejji sew biex jagħmel kumment kritiku xieraq għall -mistoqsija li jagħżel li 

jwieġeb. Bosta kandidati għarfu jilħqu dan il-għan, u komplew saħħew l-argumentazzjoni tagħhom 

permezz ta’ kwotazzjonijiet rilevanti mix-xogħlijiet studjati.    

Il-Malti tal-biċċa l-kbira tal-kandidati kien tajjeb, konċiż u mirqum. Minkejja dan ma naqsux dawk il -

kandidati li wrew nuqqas ta’ għarfien tal-ortografija, anki fil-każ ta’ kliem komuni u elementari. 

Pereżempju tista’ tgħid li kważi l-kandidati kollha, min fi ftit okkażjonijiet u min ħafna drabi, sabu 

diffikultà jiddistingwu bejn il-kitba tal-prepożizzjoni ‘lil’ u ‘lill-’.  

B’dispjaċir l-eżaminaturi jinnotaw ukoll li kien hemm kandidati li wrew nuqqas serju f’dik li hi idjoma 

Maltija u binja sintattika. Barra dawn kien hemm min ma użax punteġġjatura, jew ma użahiex kif 

suppost. Mhux wieħed jew tnejn sabu diffikultà biex isarrfu l-ħsibijiet tagħhom f’sentenzi mibnijin 

tajjeb, u spiċċaw biex il-ħsibijiet esprimewhom b’mod li ma jinftihemx. Fil-fatt f’ċerti każijiet, 

sfortunatament, il-Malti deher daqslikieku kien ilsien barrani għal min kitbu.  

L-eżaminaturi jħossu li għandhom ukoll jiġbdu l-attenzjoni fuq il-mod li bih jintużaw il-kwotazzjonijiet. 

Bosta kandidati jispiċċaw jixħtu l-kwotazzjoni mingħajr ma jagħmlu ebda sforz biex jintegrawha mal-

kuntest li fih titqiegħed. Ir-riżultat ta’ dan in-nuqqas hu li s-sentenza li tkun tinkludi l-kwotazzjoni 

tispiċċa ma tagħmilx sens. Nuqqas ieħor hu li l-isem tad-dramm, tar-rumanz jew tan-novella ma jiġix 

identifikat bħala titlu. Dan in-nuqqas jista’ jiġi evitat bi ftit attenzjoni.  

 

Iċ-Chairperson 
Il-Bord tal-Eżaminaturi 2016 


