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IL-MALTI FIL-LIVELL AVVANZAT 
IS-SESSJONI TA’ MEJJU 2012 

IR-RAPPORT TAL-EŻAMINATURI 
 

 
 

L-għadd ta’ kandidati li rreġistraw għall-eżami tal-Malti fil-livell Avvanzat fl-2012 kien ta’ 431, 

ftit anqas minn dak tal-2011 (471). 60.6% tal-kandidati ġabu bejn A u C waqt li 87.5% ġabu 

bejn A u E. In-numri u l-perċentwali tal-gradi kienu dawn: 
 

 
 

Grad A B C D E F Assenti Total 
 

Numru ta’ 
kandidati 

 
 

23 

 
 

74 

 
 

164 

 
 

69 

 
 

47 

 
 

33 

 
 

21 

 
 

431 

 
% tat-total 

 
5.3 

 

 
17.2 

 

 
38.1 

 

 
16 

 

 
10.9 

 

 
7.7 

 

 
4.9 

 

 
100 

 
 
 

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

ġabu  l-ogħla   grad  tela’  minn  4.2%  għal  5.3%  filwaqt  li  dawk  li  ġabu  grad  B  baqa’ 

prattikament l-istess. In-numru  ta’ kandidati li ġabu grad C naqas bi ftit, minn 39.5% għal 

38.1% u n-numru ta’ dawk li ġabu grad D u E baqa’, bejn wieħed u l-ieħor, l-istess. Din is-

sena kien hemm żieda żgħira ta’ kandidati li m’għaddewx mill-eżami, minn 6.2% s-sena l-

oħra għal 7.7% din is-sena. 
 
 
 

L-ORAL (10%) 

 
L-oral  daħal  għall-ewwel  darba  din  is-sena  fl-eżami  tal-livell  Avvanzat  tal-Malti.  Dan  l- 

eżerċizzju  jieħu  forma  ta’  diskussjoni  ta’  madwar  għaxar  minuti  bejn  l-eżaminatur  u  l- 

kandidat. Il-kandidati jingħataw tliet temi għad-diskussjoni u huma jagħżlu waħda minnhom 

quddiem l-eżaminatur biex jitkellmu dwarha. Id-diskussjoni għandha turi l-ħila tal-kandidati 

fil-komunikazzjoni u fl-użu ta’ Malti tajjeb. 

 
B’mod ġenerali l-kandidati marru tajjeb f’dan l-eżerċizzju. It-tħaddim tal-lingwa Maltija kien 

wieħed  idjomatikament ċar u bi ftit żbalji grammatikali u sintattiċi. Madanakollu, nistgħu 

ngħidu li żewġ fatturi li kkontribwew biex jonqsu l-marki kienu n-nuqqas ta’ lessiku varjat u 

oriġinali, kif ukoll l-ordni loġiku fil-ħsieb. Barra dan, l-ideat infushom għalkemm ta’ xi wħud 

kienu  aċċettabbli u  serji,  ta’  oħrajn  x’aktarx  kienu  pwerili u  artifiċjali. Dan  jista’  jindika 

nuqqas ta’ qari jew tagħrif  fuq oqsma li huma parti minn ħajjithom, u nuqqas ta’ għarfien dwar kif 

minn titlu  jiftħu u jitkellmu fuq ħsibijiet varji. 
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L-EŻAMI TAL-KITBA (90%) 
 

L-Ewwel Karta 
 
1. Il-Komponiment 

 
Is-suġġetti kollha ntgħażlu għalkemm il-komponimenti (b) Il-familja – il-bażi tas-soċjetà  u (e) 

X’jagħmilna Maltin kienu l-iktar li ntgħażlu. Kien hemm xi ideat tajbin ħafna imma, b’mod 

ġenerali, il-livell kompla nieżel xi ftit meta mqabbel mas-snin ta’ qabel, l-aktar għal dawk li 

huma kreattività u ortografija. Ftit kienu l-ideat oriġinali u miktubin b’Malti idjomatiku. Fost 

xi nuqqasijiet ta’ min isemmi xi wħud. Ngħidu aħna, fil-komponiment (a) il-futur li kitbu fuqu 

xi studenti, u li qalu li jixtiequ jkollhom, mhuwiex daqshekk realistiku. Dwar il-komponiment 

(b) ħafna mill-kandidati iktar ittrattaw tipi differenti ta’ familji milli tkellmu fuq l-għaliex il- 

familja hija l-bażi tas-soċjetà. Dwar komponiment (ċ) ħafna mill-ideat kienu mibnijin fuq 

storja  ġeneralment marbuta ma’ xi vizzji bħad-droga u l-alkoħol u bi ftit oriġinalità. Fil- 

komponiment (d) sar wisq enfasi fuq il-bini li tiela’ bl-addoċċ milli fuq is-sbuħija tan-natura 

fl-istat oriġinali tagħha.  Fil-komponiment (f) l-iktar annimali li ssemmew kienu l-klieb, il-

qtates u l-għasafar. X’aktarx l-aħjar ideat  kienu fil-komponiment (e) fejn ħafna studenti 

ħarġu  tajjeb  il-kwalitajiet  ta’  x’jagħmilna  Maltin  għalkemm  hawn  ukoll  ftit  kien  hemm 

oriġinalità fl-ideat. 
 

 
 

2.  It-Traduzzjoni 
 

Dan l-eżerċizzju raġa’ ddaħħal fil-karta tal-eżami wara nuqqas ta’ ħafna snin. Għalkemm kien 

hemm xi kandidati li marru tajjeb ħafna fit-traduzzjoni, kienu bosta li wrew ħafna nuqqasijiet 

l-iktar fl-użu ta’ “ħbieb  qarrieqa” jew traduzzjonijiet żbaljati għalkollox l-iktar fil-qlib għall- 

Malti ta’ kliem jew espressjonijiet bħal meager rations u makeshift dwellings. Wieħed jista’ 

jsemmi  traduzzjonijiet  bħal  “jieħdu  mingħajr  permess”  għal  forgo  their  meagre  ration; 

“jgħixu f’battalja kontinwa”, “jgħixu fi tpartit ta’ ħinijiet tax-xogħol”,  “jgħixu  fi dwellijiet”, 

“jgħixu fi dwieli” jew “kellhom joħorġu jiġġieldu” għal live in makeshift dwellings;  “kienu 

bbombjati” għal were destroyed;  “jagħmlu triqthom” għal makes his way; “jieħdu mingħajr 

permess”, “razzjon migrija” jew “razzjonijiet miagri” għal meager ration;  “ikunu razzjonali” 

għal  ration;  “postijiet  impermebbli”  għal  dampness  of  shelters.  Xi  drabi  xi  kliem  jew 

espressjonijiet tħallew bl-Ingliż. 
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3. Il-Lingwistika 
 
Il-komponimenti  tal-lingwistika  ntgħażlu  t-tnejn,  għalkemm  il-komponiment  (b)  dwar  il- 

bilingwiżmu kien  l-iktar wieħed li ntgħażel.   B’mod ġenerali l-kandidati dehru ppreparati 

f’kull mistoqsija. Għalkemm diversi marru tajjeb fil-mistoqsija (b), xi wħud tawlu wisq fuq l- 

iżvilupp tal-aspett tal-bilingwiżmu tul is-snin li ħafna  minnu kien irrelevanti jew impreċiż 

għall-aħħar. Xi wħud ftit li xejn tkellmu dwar kemm tassew hu ta’ għajnuna jew ta’ tfixkil il- 

bilingwiżmu f’Malta. Kien hemm diversi li qagħdu jittrattaw fit-tul x’inhu l-bilingwiżmu jew l- 

iżvantaġġi mingħajr ma ddiskutew il-vantaġġi. Kien hemm ħafna li injoraw għalkollox il-valur 

tal-ilsien Malti. Fil-komponiment (a) dwar il-morfemi jidher ċar li ħafna mill-kandidati kitbu 

n-noti  kollha dwar il-morfoloġija mingħajr ma ttrattaw biżżejjed sehem il-morfemi fl-ilsien 

Malti. B’hekk, għadd ta’  materjal li tniżżel fit-tweġiba kien irrelevanti għall-mistoqsija. Fiż- 

żewġ  komponimenti  kien  hemm  ħafna   definizzjonijiet  li  ma  kellhomx  x’jaqsmu  mal- 

mistoqsijiet. Kollox ma’ kollox ħafna mill-kandidati ma rnexxilhomx jinqatgħu mill-istudju bl- 

amment tan-noti tal-għalliema biex setgħu jwieġbu eżatt għall-mistoqsijiet. Ta’ min jinnota 

wkoll diversi ineżattezzi storiċi bħal meta ssemma li l-Keanan Report ħareġ fit-tieni gwerra 

dinjija jew fl-1987. 
 

 
 
 

4. Kummenti ġenerali dwar il-kitba 
 
B’mod ġenerali ftit kien hemm kandidati li kienu kapaċi jesprimu ruħhom b’Malti tajjeb 

ħafna b’ortografija mingħajr żbalji. Min-naħa l-oħra ftit iltqajna ma’ kandidati li batew 

ħafna biex ifissru ruħhom bil-Malti. Jagħmlulek il-qalb dawk il-ftit kandidati li jippruvaw 

ifissru ruħhom b’lingwa ħajja u b’ortografija mingħajr nuqqasijiet l-aktar fil-komponiment 

ġenerali. 
 

Inħossu li din is-sena kompla kiber l-għadd ta’ kandidati, ukoll f’dan il-livell, li għamlu ħafna 

żbalji tal-ortografija. 
 

Ta’ min wieħed jinnota dawn in-nuqqasijiet li dehru fil-kitba: 
 

a)  Żbalji grammatikali bħal: l-agħar ħaġa huwa l-ġudizzju (l-agħar ħaġa hija l-ġudizzju), 

ir-relazzjoni  għandu  importanza  (ir-relazzjoni  għandha  importanza),  stabbilixxuti 

(stabbiliti), żvantaġġjuża  (żvantaġġjata), jitransmessu (jittrażmettu), familji estendi 

(estiżi), traduċita (tradotta), iddeskrivuta (deskritta), ipproduċjat (prodott), 

nipprotettaw (nipproteġu), impenjabbli (impenjattiv); 
 

b)  Żbalji fl-espressjoni: jiddependi fuq (jiddependi minn), grazzi għall-istorja (bis-saħħa 

tal-istorja), niġu f’kuntatt (niltaqgħu ma’), jagħmel użu minn (juża, jinqeda), tilgħab 

rwol (għandha sehem); 
 

ċ)   Interferenzi lingwistiċi: numbri, diżadvantaġġi, xelta, rekognizzata; 
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d)  Żbalji ortografiċi: 
 

(i) fil-prepożizzjonijiet: mill-lingwa, minn naħa l-oħra, għall-kliemhom; 
 

(ii) fil-pronomi mehmużin: għandhu, minnha (flok minna) jew viċe versa, għalija 

(flok  għaliha); għanna (flok għandna), kollhu, għandhek; 
 

(iii) kelmiet  li fihom  jew  ma  fihomx  ’għ’  jew ’h’: jagħlmu  (jgħallmu),  jitagħlmu 

(jitgħallmu), żagħżagħ (żgħażagħ), żgħażugħ  (żagħżugħ), għar (agħar), 

niltaqgħa  (niltaqa’),  jidru  (jidhru),  jilgħabu  (jilagħbu),  joqgħodu  (joqogħdu), 

jiltaqaw   (jiltaqgħu),  ma  setgħax  (ma  setax), jgħamlu  (jagħmlu),  mingħir 

(mingħajr),   jinagħtaw  (jingħataw),   bagħtut  (batut),  joqgħodu  (joqogħdu), 

nintaqgħa  (niltaqa’),  xogħolijiet  (xogħlijiet),  maqgħuda  (magħquda),  nigħdu 

(ngħidu), jbagħtu (jbatu), bil-mogħod (bil-mod), tati (tagħti), tinnata (tingħata), 

nabitgħu  (nabitaw),  edin  (qegħdin),  magħtul   (matul),  tagħtek  (tatek),  ma 

tibqalux (ma tibqagħlux), iġegħlna (iġegħelna), taqtalu  (taqtagħlu), jinqegħda 

(jinqeda),  nobgħodu  (nobogħdu),  hija  tiela’  (tielgħa),  newdhen  (nhewden), 

maqugħda  (magħquda),  mibgħeda  (mibegħda),  nwessgħa  (nwessa’),  tadher 

(tagħder),  nożżuhom  (ngħożżuhom),  laqqani  (laqqagħni),  l-għena  (l-hena), 

blugħat (bluhat), mill-għaqwa (mill-aqwa), l-ann (l-għan); 
 

(iv) kliem ieħor: tlitt snin (tliet snin), iġifieri (jiġifieri), ħabba (minħabba), kemm il- 

darba   (kemm-il   darba),   mportanti   (importanti),   Ngliż   (Ingliż),   id-dawwar 

(iddawwar),  id-deċidejna (iddeċidejna), missierijietna (missirijietna), żmienijiet 

(żminijiet),  l-quddiem  (’il  quddiem),  ma  kienitx  (ma  kenitx),  tas-sports  (tal- 

isports); 
 

(v) nuqqas ta’ tħaddim tad-Deċiżjonijiet 1 maħruġa mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien 

Malti: daqs kemm (daqskemm), per eżempju (pereżempju), bosta idejn (bosta 

jdejn),   j’Alla   (jalla),   bħal   li   kieku   (bħallikieku),   nofs   in-nhar   (nofsinhar), 

m’humiex (mhumiex), nofs il-lejl (nofsillejl), la darba (ladarba), kull ma (kulma), 

daqs kemm (daqskemm); 
 

e) Użu ta’ kliem li normalment ma niktbuhx f’kuntesti formali bħalma huwa eżami: 

iċ-ċuċati, ċwieċ, ifottu; 
 

f) Kliem użat f’sens żbaljat: kolonja (ħakma), kliem Romantiku (kliem Rumanz), kliem 

Semantiku (kliem Semitiku). 
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It-Tieni Karta 
 
Taqsima A – Il-Poeżija tas-Seklu XX 

 
 

Din it-taqsima kien fiha żewġ mistoqsijiet biex tintgħażel waħda: a) dwar il-ġens Malti u b) 

dwar ir-relazzjonijiet umani.  It-tnejn intgħoġbu għax id-differenza bejniethom fl-għażla 

kienet verament minima. 
 

 

Din is-sena f’din it-taqsima ma kienx hemm qasma bejn il-poeti tal-Ewwel Nofs tas-Seklu u 

dawk  tat-Tieni  nofs  tas-Seklu.  Dan seta’ kellu effett fuq it-tweġibiet tal-kandidati għax, 

b’mod ġenerali, it-tweġibiet kienu aħjar minn dawn l-aħħar snin. Id-difetti speċjalment fit-tul 

tal-esej, ftit li xejn dehru. Dan aktarx għaliex  fl-istess esej setgħu jiddiskutu b’mod aktar 

komparattiv iż-żewġ kategoriji ta’ poeti. Kien hemm ħafna esejs tajbin li wieħed jieħu pjaċir 

jaqrahom u seta’ faċilment jieħu l-idea li l-kandidati studjaw bis-serjetà u wrew li tabilħaqq 

iħobbu l-Letteratura Maltija. Bosta kandidati dehru li kienu mħejjijin tajjeb biex jiddiskutu t- 

tema li għażlu, għax ir-referenzi għall-poeżiji kienu adattati ħafna, ibbilanċjati sewwa bejn iż- 

żewġ kategoriji ta’ poeti, u mhux tgħoddhom fuq il-pala t’id waħda bħalma kien jiġri bosta 

drabi qabel. 
 

 

Dawk li għażlu jiktbu dwar il-karatteristiċi li jispikkaw fil-ġens Malti għażlu poeżiji minn ta’ 

Dun Karm, Ġorġ  Pisani, P. Anastasju Cuschieri, Dun Frans Camilleri, P. Ġużè Delia, Ġużè 

Chetcuti u xi oħrajn biex juru l-patrijottiżmu, it-twemmin Nisrani, il-fidi f’Alla, l-għaqda fost 

il-poplu u l-imħabba għall-Ilsien Malti. Ma’ dan imbagħad, biex joħorġu l-kuntrast bejn il- 

poeti, għażlu poeżiji aktar moderni li ma jidealizzawx lill-Maltin, anzi pjuttost jaraw ir-realtà 

li ma rawx il-poeti ta’ qabilhom u jikkritikaw mhux biex imaqdru, imma sforz kemm jixtiequ li 

l-Maltin jaraw id-difetti tagħhom u jirranġawhom. Biex jagħmlu dan, ħafna kandidati għażlu 

poeżiji  minn ta’ Mario Azzopardi, J.J. Camilleri, Daniel Massa, Achille Mizzi, Victor Fenech, 

Joe Friggieri, Oliver Friggieri, Wistin Abela, Pawlu Aquilina u xi oħrajn. B’hekk, fit-tweġibiet 

ħarġu b’mod ċar l-ipokrezija tal-poplu, mhux biss fejn jidħol il-patrijottiżmu, imma forsi aktar 

fejn jidħol it-twemmin u l-fidi Nisranija tal-Maltin,  in-nuqqas ta’ rispett lejn l-ambjent, il- 

fanatiżmu partiġġjan, il-manipulazzjoni tal-politikanti u karatteristiċi  negattivi oħra. Dan il- 

kuntrast  għen  sabiex  l-esejs  ta’  ħafna  kandidati  jkunu  mlaħħmin  sew   fit-tagħrif,   l- 

argumentazzjoni u r-referenzi. 
 

 

L-istess ġara fl-esejs ta’ dawk li għażlu jiktbu dwar ir-relazzjonijiet umani, għalkemm dawn 

aktar  kellhom   jirreferu  għax-xogħlijiet  poetiċi  moderni.  Fost  l-aktar  poeti  li  rreferew 

għalihom kien hemm Dun Karm, P. Ġużè Delia, Rużar Briffa, Ġorġ Pisani, Karmenu Vassallo, 

P. Marjanu Vella, Victor Fenech, Daniel Massa,  Achille Mizzi, Oliver Friggieri, Maria Grech 

Ganado, Mario Azzopardi, Philip Sciberras, Joe Friggieri u Doreen  Micallef Chritien. Ħafna 

kandidati ddiskutew ir-relazzjonijiet bejn l-ulied u l-ġenituri, bejn l-aħwa, bejn il-miżżewġin, 

bejn il-ħbieb u fuq kollox, bejn l-individwu u s-soċjetà inġenerali. 
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Madankollu mhux kull min irrefera għal dawn il-poeżiji kiteb esej tajjeb. Naturalment min 

għażel li jistudja l-Malti f’dan il-livell avvanzat għax verament iħobb il-lingwa u forsi għandu 

f’moħħu li jkompli jistudja fuq din il-linja, kiteb l-esej b’Malti tajjeb, bi ftit żbalji ortografiċi u 

sintattiċi, u fuq kollox b’argumentazzjoni li turi  ċerta  maturità kif mistennija f’dan il-livell. 

Dawn il-kandidati ma kinux fi kwantità kbira ħafna, iżda jidhrilna li l-għadd tagħhom hu 

akbar minn tas-snin preċedenti. 
 

 

Ta’ min hawnhekk iħares ftit lejn id-difetti l-aktar serji li ħtija tagħhom ħafna kandidati tilfu 

ħafna marki u forsi wkoll m’għaddewx għax ma laħqux il-livell mistenni minn dan l-eżami. 
 

 

Bħalma  jiġri  dejjem,  ħafna  esejs  tistħajjilhom  kopja  ta’  xulxin  minħabba  l-fatt  li  ħafna 

kandidati kważi  jitgħallmu bl-amment in-notamenti li jingħataw mill-għalliema tagħhom. 

Issib fost oħrajn, l-istess  introduzzjoni, l-istess referenzi fl-istess ordni u l-istess 

kwotazzjonijiet. L-istudenti jridu jitgħallmu li dawk in-noti li jingħataw,   mhux 

jirriproduċuhom eżatt kif tgħallmuhom, iżda jagħmluhom tagħhom u jiktbuhom fi kliemhom. 
 

 

Difett komuni, l-aktar f'dawk li wrew li huma xi ftit dgħajfin f'dan is-suġġett, kien dak li fl- 

introduzzjoni  tal-esej tagħhom semmew fil-bidu nett ftit poeżiji bħala eżempju tat-tema 

magħżula u taw indikazzjoni li kienu se jiddiskutuhom fid-dettall flimkien ma’ poeżiji oħra. 

Madankollu,  minflok  għamlu  hekk,  spiċċaw  biex  taw  biss  sensiela  ta’  ħsibijiet  fil-qosor 

dwarhom, ġieli b’sentenza waħda biss. 
 

 

Ħafna kandidati donnhom qatt ma kitbu esej letterarju matul is-sentejn kors ta’ studju għax 

urew  li  ma  jafux  jorganizzaw  l-ideat/argumenti  tagħhom.  Fl-esej  ta’  dawn  issib  kitba 

konfuża, pereżempju filli qed  jiktbu dwar l-imġiba tal-Maltin fl-aħħar gwerra dinjija u filli 

jaqbżu, fl-istess paragrafu, fil-ġrajja fittizja tal-Ġgantija t’Għawdex. Dawn żgur li bdew jiktbu 

qabel ma ħasbu ftit għax ma tawx kas tal-kronoloġija. 
 

 

Għadd ġmielu jidher ċar li ma ħadux l-istudju tal-poeżija bis-serjetà. Xi wħud minn dawn 

gerfxu l-poeti jew taw xi kwotazzjoni mgerfxa, bl-addoċċ jew li ma kellha x’taqsam xejn mal- 

argument li kienu qed jiddiskutu. Dawn it-talin jiftakru xi vers jew frażi mill-poeżija u 

jaqbdu u jniżżluhom anki jekk ma jkunux relevanti għall-argument, u meta wkoll ma 

jivvintawx xi kliem huma għax ma jiftakrux il-vers/i eżatt. 
 

 

Iżda l-akbar difett kien dak meta flok jiddiskutu jew jargumentaw, jaqbdu lista ta’ poeżiji u 

jagħtu biss xi ħsieb żgħir dwar il-poeżiji li jsemmu. Dawn il-kandidati, li sfortunatament l- 

għadd tagħhom mhux żgħir, aktarx jaqgħu f’dan l-iżball għal iex  ma jużawx b’mod 

taj jeb  in-notamenti  mogħtija mill-għalliema li jkunu jikkonsistu f’sensiela ta’ ħsibijiet 

tal-poeżiji li jkunu studjaw. It-tort ma jkunx tal-għalliema, imma tal-kandidati li matul il-

kors ta’ studju qatt ma jkunu rriflettew ftit fuq  x’argumenti jistgħu joħorġu dwar it-tema 

ewlenija li jaqgħu taħtha diversi poeżiji. U dan iseħħ ukoll dakinhar tal-eżami, meta, 

għalkemm ikunu jafu liema poeżiji jkunu tajbin biex jirreferu għalihom fit-tweġiba tal-
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mistoqsija, jibqgħu ma jiktbu l-ebda argument u jagħtu biss il-ħsieb ewlieni ta’ dawn il-

poeżiji. X’aktarx li dawn baqgħu ma tgħallmux li qabel ma tibda tikteb komponiment 

letterarju, veru li trid tagħżel il-poeżiji li trid tirreferi għalihom, iżda trid żgur taħseb ftit u 

tippjana x’argumenti trid tikteb ħalli mbagħad issaħħaħ dawk l-argumenti billi tirreferi għall-

poeżiji li tkun għażilt. Fost dawn il-kandidati ssib ukoll min jagħti l-ħsieb ta’ poeżiji li ma 

jkunux relevanti għat-tema li jkunu għażlu; għalihom bħal donnu l-aqwa li jkunu kitbu xi 

ħaġa. 

 

In-nuqqas  ta’  prattika  fil-kitba  tal-esej  letterarju  jinħass  ħafna  fit-tweġibiet  ta’  dawk  il- 

kandidati li jkunu  jridu jgħidu xi ħaġa (jesponu argument) iżda jikkonfondu kif se jfissru 

ruħhom. Dawn aktarx jaqgħu biex jirrepetu jew jesprimu ruħhom b’mod pwerili wisq għal 

dan il-livell li l-għan tiegħu hu sewwasew li toħroġ ċerta maturità fis-suġġett. Hawn ta’ min 

jiġbed l-attenzjoni li ċerti kandidati m’għamlu l-ebda progress minn  meta kienu għamlu l- 

eżami taċ-ĊES. Difett ieħor komuni kien meta l-kandidat jaqbad ma’ frażi li tant jirrepetiha li 

ddejjaq ħafna lil min jaqra l-esej.  Bħala  eżempju  nsemmu  l-frażijiet  fil-bidu  ta’  diversi 

sentenzi: “Fil-fatt ...” jew “Naraw li ...” jew “ Hekk ukoll insibu ......”. 
 

 

Tistagħġeb ukoll kif f’dan il-livell issib ċerti żbalji li ma tippretendihomx minn żgħażagħ ta’ 

sbatax jew  tmintax–il sena.  Fost  dawn  insemmu  żbalji  grammatikali  bħal  “f’dan  ir- 

relazzjonijiet”, “l-uġigħ li ġab  miegħu l-imħabba”, “it-tbatija li għaddew minnhom”, “f’kull 

poeżiji”;  jew  kliem  żbaljat  bħal  “poeti   Rumanzi”  (flok  Romantiċi),  “simboliġija”  (flok 

simboliżmu),  “jissoċjevola”   (flok  jissoċjalizza),   “metaferikat”   (flok   metaforizzat),  “ġew 

moħqrija” (flok ġew maħqura / inħaqru). Kien hemm xi kandidati li ma kinux jafu li Marjanu 

Vella kien reliġjuż u allura ma setax jikteb fuq martu. In-nuqqas ta’ attenzjoni jew  studju 

serju jidher ukoll meta kandidat igerfex il-poeti jew jinsa t-titlu tal-poeżija u jivvinta wieħed 

hu, jew ma jiftakar l-ebda isem ta’ poeta. 
 
 

 
Taqsima B – Monografiji Poetiċi 

 
 

F’din it-taqsima kien hemm mistoqsijiet fuq żewġ monografiji ta’ żewġ poeti Maltin – waħda 

ta’ Pawlu Aquilina u l-oħra ta’ Marija Grech Ganado. Dawn il-monografiji ddaħħlu fis-sillabu 

ta’ dan l-eżami għall-ewwel darba din is-sena. Il-kandidati ngħataw żewġ mistoqsijiet dwar 

kull poeta, iżda kellhom iwieġbu waħda biss.  Naturalment, il-kandidati għażlu li jwieġbu 

mistoqsija  dwar  il-monografija  tal-poeta  li  kienu  studjaw   matul  il-kors  u  l-għażla  tal- 

monografija x’aktarx li kienet tal-għalliema tagħhom. Mit-tweġibiet deher li ma kienx hemm 

xi differenza kbira ħafna bejn iż-żewġ għażliet u l-għadd ta’ dawk li għażlu li jwieġbu dwar 

Pawlu Aquilina għadda bi ftit ferm lill-oħrajn li ppreferew li jwieġbu dwar Marija Grech 

Ganado. 
 
 

Il-kandidati, fil-maġġoranza tagħhom, dehru li għoġbithom il-monografija li studjaw u l-biċċa 

l-kbira wieġbu  tajjeb il-mistoqsija li għażlu li jwieġbu. Hawn ukoll innutajna li anki bejn iż- 
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żewġ mistoqsijiet fuq kull monografija ma kienx hemm xi preferenza speċjali. Dan kollu juri li 

dawn it-testi ġodda ntlaqgħu tajjeb ħafna u għoġbu mhux biss lill-għalliema li għallmuhom, 

iżda wkoll lill-istudenti li studjaw wieħed minnhom. Jista’ jkun li dan ġara, għax il-ġabra ta’ 

30 poeżija tal-monografija ta’ kull poeta, tat idea ċara ħafna tal-idjosinkrazija u l-filosofija 

tal-ħajja  taż-żewġ  poeti,  u  billi  l-għalliema  kkonċentraw  fuq  poeta  wieħed,  il-kandidati 
fehmu aktar u ma sabux diffikultà jiktbu l-esej li għażlu jwieġbu. Wieħed m’għandux jistenna 

li ma kienx hemm min ma kitibx esej ta’ livell baxx, imma jkollna ngħidu li l-għadd ta’ dawn 

kien ferm anqas, imqabbel ma’ tat-taqsima A.  Fil-fatt, xi wħud marru ħażin f’taqsima A u 
mbagħad wieġbu tajjeb f’din it-taqsima B. 

 

 

Biex ma nirrepetux, nistgħu ngħidu li d-difetti ewlenin li semmejna qabel, ħafna minnhom 

dehru wkoll f’din it-taqsima. Hija verament ħasra tinnota li ċerti difetti jkunu ħtija tat- 

traskuraġni min-naħa tal-kandidat li seta’ rranġahom matul is-sentejn kors ta’ studju kieku 

pprattika u tħarreġ aktar il-kitba tal-esej letterarju u mexa fuq il-pariri li setgħu tawh l- 

għalliema tiegħu. 
 
 

 
Taqsima Ċ – Il-Kritika Letterarja (Poeżija) 

 
 

Bħas-snin ta’ qabel, f’din it-taqsima ngħataw żewġ poeżiji li ma kinux fit-testi li jkunu qed 

jistudjaw l-istudenti matul il-kors u l-kandidati riedu jwieġbu billi jagħmlu analiżi kritika 

dettaljata ta’ waħda miż-żewġ poeżiji mogħtija. Din is-sena fl-eżami ta’ Mejju ħarġu “Ix- 

Xitwa” ta’ Philip Sciberras, poeżija bi stil tradizzjonali u “Dehra tal-Imgħoddi” ta’ Charles 

Flores, poeżija bi stil modern. Jekk fit-taqsimiet l-oħra ma kienx hemm avarija kbira fl-għażla, 

hawnhekk spikkat bil-kbir għax madwar 70 % għażlu l-poeżija ta’ Sciberras u l-bqija għażlu 

dik ta’ Flores. Jista’ jkun li din id-differenza bejn iż-żewġ stili, li tista’ tgħid tiġi osservata kull 

sena, isseħħ għax il-kandidati jsibu aktar x’jgħidu meta jiġu biex janalizzaw poeżija ta’ xeħta 

tradizzjonali  u  forsi  wkoll  għax  din  tinftiehem  ħafna  aktar  malajr  minn  oħra  ta’  xeħta 

moderna. 
 

 

Huwa sewwasew f’din it-taqsima li kandidat juri l-ħila tiegħu fejn jirrigwarda l-istudju u l- 

għarfien tiegħu letterarju. Dan minħabba li l-kandidat ma jkunx ingħata xi notamenti dwar il- 

poeżija li jagħżel li janalizza u għalkemm għal din it-taqsima seta’ ngħata xi noti dwar il-figuri 

tad-diskors, dwar il-metrika u l-istilistika, il-kandidat ikun irid japplikahom għal dik il-poeżija. 

Hawn ta’ min isemmi kemm verament huma ftit dawk il-kandidati li jġibu marki għoljin f’din 

it-taqsima. X’aktarx li dan iseħħ minħabba li matul is-sentejn kors, il-kandidati ma jkunux 

tħarrġu biżżejjed  fil-kritika letterarja  u  wisq  anqas ikunu ndenjaw ruħhom jaqraw minn 

rajhom kitbiet ta’ kritika letterarja.  Mit-tweġibiet joħroġ ċar li ħafna għadhom ma jafux 

jagħmlu analiżi kritika li tixraq lil dan il-livell avvanzat. 
 

 

Nagħmlu tajjeb jekk insemmu ftit difetti komuni sabiex l-għalliema jagħrfu jiggwidaw aħjar 

lill-istudenti tagħhom kif għandha ssir din l-analiżi kritika. Hija ħaġa ovvja li wieħed irid jgħid 

x’qal il-poeta fil-versi tiegħu sabiex juri li fehem il-poeżija, iżda mhix ħaġa xierqa li kandidat 
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jimxi strofa strofa biex ifisser il-ħsieb tal-poeżija billi kull darba jikteb “Fl-ewwel strofa..., Fit- 

tieni strofa..., Fit-tielet strofa...” eċċ. Xi wħud flok strofa jiktbu saħansitra “paragrafu”! Issib 

min ma jkunx jaf x’se jaqbad jgħid jew ma jkollux xi jgħid u joqgħod jirrepeti l-istess ħaġa 

forsi bi kliem differenti. Uħud tant jinfixlu li lanqas ikunu jafu x’qed jiktbu bħal dawn l- 

eżempji: “F’din il-poeżija hemm figura etimoloġika”, jew “din il-poeżija magħmula minn sitt 

strofi b’vers kwaternarju l-wieħed”, jew “bħal kull poeżija oħra l-poeżija Ix-Xitwa għandha 

poeta li hu ta’ karratru Maskili” (sic). Kandidat flok fit-tieni strofa kiteb “fit-tieni sunett”, u 

ieħor meta ried jalludi għar-rebbiegħa kiteb ‘ ix-xitwa’. Kien hemm ukoll min qal li l-poeżija 

“Ix-Xitwa” għandha l-versi ħielsa! 
 

 

Ħafna jiżbaljaw għax ma jaħsbux ftit qabel u jippjanaw x’se jgħidu fil-kitba tagħhom. Wieħed 

mid-difetti  komuni  kien ukoll meta xi kandidati ma ddistingwewx bejn il-metrika u l-ħsieb 

tal-poeżija, għax filli qed jitkellmu dwar il-kontenut jew il-ħsieb u filli jaqbżu fuq il-metrika 

jew il-figuri tad-diskors fl-istess nifs. Diversi kandidati tilfu l-marki għax ma kitbu xejn dwar il- 

metrika jew kitbu xi ħaġa li biha wrew li ma studjawx il-prosodija. Oħrajn għamlu speċi ta’ 

lista ta’ figuri tad-diskors u taw xi eżempji mill-poeżija. Idejquk ċerti frażijiet ripetuti spiss u 

żbaljati bħal “jagħmel użu ta’” (influwenza mill-Ingliż “makes use of”) flok “jagħmel  użu 

minn” jew “juża”, u l-użu ħażin ta’ “fejn” li qed tintuża spiss flok “meta” jew “li”. 
 

 

Kien hemm min wera li hu batut ħafna fil-kitba bil-Malti mhux biss fl-ortografija, iżda wkoll u 

agħar fl-espressjoni. Dawn aktarx ikunu dawk li għażlu dan is-suġġett mhux għax verament 

iħobbu l-Malti bil-ħsieb li jkomplu jistudjawh, iżda għax forsi ma kellhomx għażla oħra. Fil- 

kitba tagħhom, barra l-ħafna żbalji ortografiċi, kien hemm żbalji grammatikali serji bħal meta 

għal suġġett maskil użaw verb fil-femminil jew viċi versa. Iżda b’mod ġenerali jinħass ħafna 

n-nuqqas ta’ qari ta’ testi letterarji li f’dan il-livell huwa meħtieġ ħafna biex dak li jkun ikun 

jista’ juri l-maturità tiegħu f’dan is-suġġett. 
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It-Tielet Karta 
 
L-għan tat-tielet karta hu li tistħarreġ il-ħila tal-kandidati mhux biss fl-espressjoni idjomatika 

u  mirquma  bil-Malti,  iżda  wkoll  fl-analiżi  ta’  temi  li  hemm  fil-qofol  tat-testi  letterarji 

magħżulin għal dan l-eżami. Il-ħila ġenerali mitluba hi magħmula minn Malti tajjeb, konċiż u 

maħdum tajjeb biex jesprimi kollox mingħajr kliem żejjed jew tidwir mas-suġġett, jew ħruġ 

’il barra mis-suġġett, jew ripetizzjoni u għeltijiet stilistiċi oħra ta’ din ix-xeħta. F’dan id-dawl, 

l-eżami tal-Letteratura f’dan il-livell huwa għamla ta’ eżami tal-maturità, okkażjoni biex il- 

kandidati juru li laħqu livell għoli ta’ ħsieb, analiżi u espressività.  L-aħjar okkażjoni biex isir 

dan, kif nafu mill-prattika tal-pajjiżi Ewropej kollha, hi l-eżami li jgħin fl-espressjoni bl-ilsien 

nattiv. 
 

 

Ħafna studenti wrew li qraw bir-reqqa t-testi letterarji magħżula għall-eżami, kemm fil- 

qasam tad-drama u kemm fil-qasam tan-narrattiva. Għalkemm għadha qawwija t-tendenza 

fost l-istudenti li jirrakkontaw l-istorja ċentrali ta’ dramm u ta’ rumanz, min-naħa l-oħra dan 

ir-rakkontar sikwit kien imsieħeb mal-għan li kollox jitwassal għal konklużjoni loġika, misluta 

mill-qari bir-reqqa tat-test. Fl-istorja, li ma hemmx għalfejn tkun irrakkontata aktar milli 

hemm il-ħtieġa biex jisseddaq argument aħħari, bosta kandidati seħħilhom isibu sewwasew 

l-ispunt imsemmi fil-mistoqsija li wieġbu.  Dan  kien  jgħodd  għall-mistoqsijiet  magħżulin 

kollha,  u  aktarx  b’mod  partikolari  għal  Menz  u  Ħala  taż-Żgħożija,  żewġ  testi  li  sabu  l- 

apprezzament ta’ ħafna studenti. 
 

 

L-akbar importanza fl-apprezzament tad-drammi u tar-rumanzi ngħatat lill-karattri ewlenin u 

lill-iżvolġiment li dawn il-karattri għaddew minnu f’idejn l-awturi. Il-karatterizzazzjoni ta’ 

personaġġ  sikwit  kienet  mistħarrġa  fl-isfond  ta’  ambjent  u  fid-dawl  tar-relazzjoni  bejn 

karattri  oħrajn,  kif  ukoll  bħala   illustrazzjoni  konkreta  ta’  ideat  universali  li  l-karattri 

jirrappreżentaw. Dan l-apprezzament tal-iskop li hemm f’diversi mistoqsijiet tal-Karta dwar 

id-drama  u  n-narrattiva  deher  l-iżjed  fit-tweġib  għall-mistoqsija  dwar  Leli  ta’  Ħaż-Żgħir. 

Ħafna studenti  wrew li fehmu tajjeb li l-personaġġ ewlieni ta’ dan ir-rumanz, bħal f’każijiet 

oħrajn,  huwa  eżempju  ta’  prinċipji,  valuri  u  attitudnijiet  imlaħħmin  fl-individwalità  tal- 

persuna.  Dan hu punt importanti minħabba li l-eżami jfittex li jipprovdi edukazzjoni tal- 

persuna, u mhux biss għarfien tal-lingwa. Kien hemm qbil bejn bosta kandidati dwar l-idea li 

kull test studjat huwa oġġett ta’ diskussjoni.  Għalhekk  deher  sewwa  li  bosta  kandidati 

studjaw testi kritiċi u assimilawhom tajjeb, waqt li  fl-eżami kienu kapaċi jħaddmu dan l- 

għarfien u jrodduh fi kliemhom u fid-dawl tal-interpretazzjoni personali tagħhom. 
 

 

It-Taqsima Ċ hi maħsuba bħala eżerċizzju fl-istħarriġ bir-reqqa ta’ silta letterarja magħżula, 

mhux magħrufa, li fiha għandhom jingħarfu x-xejriet tematiċi u stilistiċi tagħha. Is-silta hi 

magħżula bil-ħsieb li turi kif il-Letteratura hi sistema ta’ kliem maħsub u mqiegħed tajjeb 

b’mod li jwassal għall-formazzjoni morali u ċivili tal-kandidati. 
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F’din it-taqsima reġa’ deher kemm l-għalliema ħadmu biex mexxew lill-istudenti fit-triq it-

tajba tal-istudju tal-elementi stilistiċi u rettoriċi li jsawru l-lingwaġġ letterarju.  Bħal 

f’taqsimiet oħrajn, hawn deher sewwa li l-għalliema matul il-kors taw importanza speċjali lil 

elementi u lil termini li huma fondamentali fl-istħarriġ ta’  kull test. Dan wassal biex l-

istudenti għarfu jinterpretaw l-aspetti stilistiċi bħala mezzi għat-twassil ta’ messaġġ 

partikolari. Ma kienx hemm differenza kbira fil-preferenza tal-għażla tas-silta mill-kandidati. 
 

 

Waqt li bosta studenti wieġbu l-mistoqsijiet b’fedeltà lejn it-tema u b’ordni fl-ideat u fit- 

tqassim  tal-paragrafi, kien hemm oħrajn li ħarġu lil hinn mis-suġġett u daru miegħu aktar 

milli ttrattawh. Dan ma jfissirx li ma studjawx biżżejjed għal-livell għoli ta’ eżami bħal dan, 

iżda  jista’  jfisser  li  jeħtieġu  jirriflettu  aktar  fuq  it-tifsira  tal-mistoqsija  qabel  ma  jibdew 

iweġbuha. Jiswa ħafna li l-kandidati jagħmlu pjan jew tifsila tat-tweġiba tagħhom qabel ma 

jibdew jiktbuha. 
 

 

Ta’ sikwit dehru żbalji ortografiċi elementari li jistgħu jitneħħew bi sforz żgħir, bħalma huma 

żbalji dwar  l-artiklu, il-qagħda tal-‘għ’ u l-‘h’, u l-għeruq tal-kelma. Kien hemm kandidati li 

wrew nuqqas serju f’dik li hi l-idjoma Maltija u l-binja sintattika. Oħrajn ħallew l-influwenza 

tal-Ingliż tidħol mingħajr ħtieġa fil-kitba tagħhom. Ma naqsux ukoll eżempji li wrew li l-Malti 

kien bħallikieku lsien barrani għal min qiegħed jiktbu. 
 

 

Iżda kollox ma’ kollox, nistgħu ngħidu li f’din il-karta l-istudenti marru pjuttost tajjeb. Bosta 

studenti daħlu b’impenn u b’ħila fit-temi tat-testi magħżula. Ħafna wrew kemm għandhom 

għal qalbhom l-Ilsien nazzjonali u l-kultura letterarja tiegħu. Uħud kitbu wkoll b’reqqa u bi 

ftit żbalji ortografiċi. 
 

 

B’mod ġenerali jidher li bosta studenti qegħdin juru interess kbir fl-istudju tal-Malti. Dan hu 

mertu li jinvolvi s-sehem professjonali, mimli dedikazzjoni u ħila, tal-għalliema tal-Malti, li 

huma   tassew   protagonisti    fil-ħarsien   u   fl-iżvilupp   tal-wirt   kulturali   Malti   fost   il- 

ġenerazzjonijiet li telgħin. Kull apprezzament  jixraq lill-għalliema li qegħdin jagħtu dan is- 

sehem fondamentali fl-iżvilupp intellettwali tal-istudenti li  jagħżlu  l-Ilsien u l-Letteratura 

Maltija għall-kwalifikazzjoni tagħhom f’dan il-livell. 
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