
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

L-UNIVERSITÀ TA’ MALTA  

L-EŻAMI TAL-MATRIKOLA 

 
 
 
 

 
LIVELL AVVANZAT IL-MALTI 

 

 

MEJJU 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IR-RAPPORT TAL-EŻAMINATURI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

SEKONDARJA 

 

 
 



RAPPORT TAL-EŻAMINATURI MEJJU 2017 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2 

 

 
IL-MALTI FIL-LIVELL AVVANZAT 

IS-SESSJONI TA’ MEJJU 2017 

IR-RAPPORT TAL-EŻAMINATURI 
 

L-għadd ta’ kandidati li rreġistraw għall-eżami tal-Malti fil-livell Avvanzat fl-2017 kien ta’ 594, waqt li fl-
2016 kien hemm 615, tnaqqis ta' 21 kandidat u kandidata. Fl-2015, għamlu l-eżami 518-il ruħ.  
 
F'Mejju tal-2017, 29 kandidat u kandidata, jew kważi 5%, ġabu l-ogħla grad, A. 119, jew 20%, ġabu B; 
191 ġabu C jew 32%; 96 ġabu D, jew 16%; 85 ġabu E, jew 14%; u 55, jew ftit minn 9%, weħlu mill-
eżami. 19 mill-kandidati, jiġifieri 3%, ma għamlux l-eżami. 
 
Is-sessjoni ta’ Mejju 2017 
 

Grad A B C D E F Assenti Total 

 
Numru ta’ kandidati 
 

29 119 191 96 85 55 19 594 

 
% tat-total 
 

4.9 20 32.2 16.2 14.3 9.3 3.2 100 

 
 

Grad Numru ta' Kandidati % tal-Kandidati 

A - C 339 57.1 

A - E 520 87.5 

F 55 9.3 

 
 
L-għadd ta’ kandidati li rreġistraw għall-eżami tal-Malti fil-livell Avvanzat fl-2016 kien ta’ 615, 97 aktar 
mill-2015. Fis-sessjoni tal-2016, 51.1% tal-kandidati ġabu bejn grad A u grad C waqt li 79.3% ġabu 
bejn grad A u grad E.  
 
Is-sessjoni ta’ Mejju 2016 
 

Grad A B C D E F Assenti Total 

 
Numru ta’ kandidati 
 

35 112 167 83 91 103 24 615 

 
% tat-total 
 

5.7 18.2 27.2 13.5 14.8 16.8 3.9 100 

 
 
L-ORAL (10%) 
Is-sillabu jistabbilixxi li “jingħataw tliet temi ta’ ġrajjiet kurrenti għad-diskussjoni.” Il-kandidati jagħżlu 
karta b’suġġett wieħed minn tlieta li l-eżaminatur jew l-eżaminatriċi jqiegħdu quddiemhom wiċċhom ’l 
isfel u mbagħad iridu jitkellmu fuqu għal madwar għaxar minuti biex juru l-ħila tagħhom fit-taħdit bil-
Malti. Il-kandidati ma jistgħux jagħżlu titlu ieħor għax l-ewwel wieħed ma jogħġobhomx jew għax 
m’għandhomx xi jgħidu fuqu. Il-marka tingħata fuq diversi kriterji marbutin mal-ħiliet fit-taħdit u l-
argumentazzjoni, bħalma huma l-espressjoni tal-ħsieb, l-iżvilupp tal-ideat, l-għażla tal-vokabularju u 
fuq kollox l-użu ta’ Malti korrett mil-lat idjomatiku u grammatikali. 
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Il-kandidati jingħataw minuta biex jaħsbu fuq it-tema. Lil dawk li jsibuha diffiċli biex jibdew jitkellmu 
huma jew jeħlu fin-nofs għax ma jsibux iżjed xi jgħidu l-eżaminaturi jistaqsuhom għadd ta’ mistoqsijiet 
jew joffru tagħrif importanti biex iħeġġuhom ikomplu jiddiskutu s-suġġett. Il-marka tal-oral hija 10% tal-
marka globali.  
 
B’mod ġenerali, fis-sessjoni ta’ Mejju 2017 Il-kandidati dehru li kienu familjari mat-temi tal-eżami u 
sabuha faċli biex jitkellmu fuqhom. Kien hemm ukoll għadd imdaqqas ta’ kandidati li kienu kapaċi 
jitkellmu tajjeb bil-Malti, xi waqtiet b’mod idjomatiku u b’vokabularju wiesa’.  
 
Madanakollu kien hemm ukoll dawk il-ftit li batew biex jesprimu ruħhom, jew għax ma tantx 
ħassewhom komdi jiddiskutu t-tema li nzertatilhom, jew inkella għax ħassewha diffiċli biex jitkellmu bil-
Malti. Kien hemm xi interferenzi lingwistiċi u nuqqasijiet fejn jidħol il-qbil fil-ġens tan-nom, bħal 
"persuna", mal-aġġettiv jew mal-verb. Uħud bdew jirrepetu l-istess kliem għax ma sabux kliem ieħor 
addattat.  
 
Bosta kandidati sabuha bi tqila biex isibu kelma Maltija minflok kelma Ingliża, tant li waqfu jitkellmu 
għal ftit waqtiet jew tgerfxu. Dan żammhom lura milli jesprimu ruħhom sew dwar it-tema magħżula. 
Jidher li kien hemm rabta ta’ kawża u effett bejn il-livell baxx ta’ espressjoni u l-għarfien tas-suġġett.  
 
Il-maġġoranza tal-kandidati li marru tajjeb ħafna kienu kunfidenti jitkellmu dwar it-tema b’Malti mexxej 
u xieraq għal dan il-livell, bla ebda ripetizzjonijiet żejda. Barra minn hekk, bosta kandidati kienu jafu 
jiddiskutu b’argumenti validi l-punti li tqajmu.  
 
Il-kandidati li ma marrux daqshekk tajjeb urew mill-bidu nett li ma kinux jafu wisq kif se jpoġġu l-kliem 
biex jibdew jiddiskutu s-suġġett magħżul, minkejja li aktarx kienu jafu fuq xiex għandhom jitkellmu. 
Kandidati oħrajn wieġbu b’mod xott kull punt li tqajjem mill-eżaminaturi. Minn dak li rrapportaw l-
eżaminaturi fuq din is-sessjoni tal-Orali tal-Malti fil-Livell Avvanzat jidher li n-nuqqas ewlieni ta' dawk li 
ma marrux tajjeb kien fl-espressjoni u dan affettwa l-andament tad-diskussjoni. 
 
L-eżaminaturi nnutaw għadd ta' nuqqasijiet ġenerali f'din is-sessjoni tal-eżami orali. Xi kandidati 
għamlu użu minn kliem u frażijiet bħal "as in", "I mean", "like", "again", "once", "free", "safe", "parties", 
"available", "traffic", "bridge", "leave", "quality", "romance", "series", "hotel", "stereotypes", "cinema", 
"sizes", u "social media". Kandidati oħrajn użaw kliem żbaljat bħal "spiżi" (minflok "spejjeż") u 
"elettroniki" (minflok "elettroniċi"). B’mod ġenerali, Il-kandidati li għamlu dan it-tip ta' żbalji sabuha bi 
tqila biex jesprimu ruħhom dwar it-tema u l-impressjoni ġenerali li ħadu l-eżaminaturi kienet li l-
espressjoni medjokri kellha effett negattiv fuq il-ħila tal-kandidati li jiddiskuti temi differenti, anki dawk li 
kellhom ħafna xi jgħidu fuqhom.  
 
Kummenti dwar it-temi individwali: 
 
It-Trasport bejn Malta u Għawdex. Għalkemm uħud miIl-kandidati kienu kapaċi jiddiskutu dan is-
suġġett mingħajr wisq inkwiet, kien hemm oħrajn li sabuha bi tqila biex ifissru l-vantaġġi u l-iżvantaġġi 
tas-servizz bil-vapur u ftit li xejn taw raġunijiet għal alternattivi bħall-bini ta' pont u mina jew servizz bl-
ajru. Uħud milIl-kandidati kienu jafu bid-diskussjoni dwar il-pont bejn Malta u Għawdex u ddiskutew il-
vantaġġi u l-iżvantaġġi ta’ din il-possibbiltà. Madankollu ddiskutew ukoll il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-
vapur, u semmew il-maltemp bħala wieħed mill-ikbar żvantaġġi għal dan il-mezz ta’ trasport. 
 
It-Terroriżmu: theddida ewlenija ta’ żmienna. Il-biċċa l-kbira taI-kandidati kienu konxji minn dak li 
qiegħed jiġri madwarhom bħalissa u semmew diversi eżempji ta’ atti terroristiċi li seħħu f’dawn l-aħħar 
snin. Numru żgħir ħafna ta’ kandidati ma sabux xi jgħidu u sabu problema b’din it-tema, però b’mod 
ġenerali t-tema kellha ħafna fejn Il-kandidati setgħu jimirħu. Għall-biċċa l-kbira tal-kandidati, it-theddid 
tat-terroriżmu ġej biss mill-Istat Iżlamiku. Il-kandidati sabuha bi tqila biex jagħtu raġunijiet għaliex isiru 
atti ta' terroriżmu, u batew iżjed biex jiddiskutu jekk hemmx soluzzjonijiet għal din il-problema.  
 
Il-popolazzjoni Maltija qed tkompli tixjieħ. Din kienet waħda mit-temi li l-kandidati sabuha ftit aktar 
bi tqila biex jitkellmu fuqha. Il-fehma ta’ ħafna kandidati hi li x-xjuħ ma tantx għandhom x’joffru lis-
soċjetà. Għalihom xogħolhom li jieħdu ħsieb in-neputijiet jew inkella jinġabru xi mkien biex jgħidu 
kelma u jgħaddu ż-żmien. Ftit li xejn daħlet f’rashom l-idea ta’ anzjanità attiva. Madankollu kien hemm 
xi kandidati li tkellmu sew dwar dan is-suġġett u ddiskutew diversi aspetti mingħajr il-ħtieġa ta' 
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għajnuna min-naħa tal-eżaminaturi. Fost it-temi li ssemmew b'rabta ma' dan is-suġġett kien hemm l-
ekonomija u n-nuqqas ta’ trabi. 
 
Il-popolarità tas-swali taċ-ċinema minkejja t-televixin u l-internet. Ħafna milIl-kandidati sabuha 
ħafifa biex jiddiskutu dan is-suġġett u setgħu joħorġu d-differenzi bejn iċ-ċinema, it-televiżjoni u l-
internet. Jidher li huma familjari mas-swali taċ-ċinema u x’films jintwerew. Jidher ukoll li jħobbu l-
prodott Malti. Bosta kandidati tkellmu fuq il-vantaġġi u l-iżvantaġġi taċ-ċinema meta mqabbla mat-
televixin u l-internet. Uħud ħadu l-internet b’mod ġenerali minflok mill-aspett tal-films.  
 
L-umoriżmu fil-mezzi tax-xandir fosthom l-internet. Minn din it-tema ħareġ ċar li l-umoriżmu fuq it-
televixin ftit jinteressa lill-kandidati. L-umoriżmu tar-radju jogħġobhom l-aktar, speċjalment dak ta’ 
filgħodu kmieni. Min-naħa l-oħra, l-umoriżmu fuq l-internet, l-iktar fil-videos u fuq Youtube, 
jogħġobhom ħafna u huma familjari mal-paġna Kelma Kelma. Kienu kapaċi jiddiskutu l-aspett taċ-ċajt 
baxx u ħamallu. Kien hemm ukoll kandidati li ma sabux wisq x’jgħidu. Uħud minnhom bdew jitkellmu 
fuq l-internet b’mod ġenerali u nsew għal ftit l-umoriżmu. Numru ta’ kandidati kellhom bżonn l-
għajnuna biex jiftħu fuq din it-tema, u numru żgħir ieħor ma kinux jafu jkomplu mat-temi li tqajmu fid-
diskussjoni mill-eżaminaturi. 
 
Il-volontarjat f’Malta għadu b’saħħtu. Minħabba l-proġett abbinat mas-suġġett tal-Oqsma tal-Għerf 
fil-livell postsekondarju, Il-kandidati setgħu jirrelataw max-xogħol volontarju u jaqsmu l-esperjenzi 
tagħhom. Numru żgħir ta’ kandidati tfixklu x-xogħol volontarju mad-donazzjonijiet, għalhekk ħarġu ftit 
’il barra mis-suġġett, però bl-għajnuna tal-punti li tqajmu mill-eżaminaturi qabdu s-suġġett sew. Bosta 
kandidati li daqu l-esperjenza tal-volontarjat setgħu jitkellmu fuq din it-tema mill-esperjenza personali, 
imma kien hemm oħrajn li ma kinux familjari mal-għaqdiet volontarji li ma ħadmux magħhom huma 
stess.  
 
Qed inqattgħu wisq ħin fuq il-kompjuter. Din it-tema kienet popolari maI-kandidati. Numru kbir 
kellhom idea ċara x’għandhom jgħidu u kellhom diversi punti fuq xiex jiftħu l-argument tagħhom. Din 
hija realtà li tolqothom ħafna għaliex qegħdin jgħixuha. Kienet tema xierqa għall-kandidati ta’ dan il-
livell u kellhom il-vokabolarju u l-idjoma addattata biex jiddiskutuha. 
 
L-inċidenti fuq il-post tax-xogħol. Jidher li bosta kandidati mhumiex familjari ma’ din it-tema jew 
inkella ma tinteressahomx. X’aktarx li m’għandhomx esperjenza ta’ xogħol ta’ strapazz. Ftit li xejn 
kienu jafu fuq ir-regolamenti u l-prekawzjonijiet li rridu nieħdu biex nevitaw l-inċidenti fuq il-post tax-
xogħol. Ħafna weħlu mal-idea ta’ periklu f’siti ta’ bini u f’fabbriki. Uħud semmew xi każijiet li ġraw 
f’dawn l-aħħar snin. Is-sehem tal-eżaminaturi fid-diskussjoni għen lill-kandidati biex ikunu jistgħu 
jirriflettu fuq suġġett li jidher li ma jagħtux wisq kasu. 
 
Id-drittijiet tal-konsumaturi f’dinja tal-kummerċ li qed tinbidel. Din kienet waħda mill-iktar temi li l-
kandidati batew biex jitkellmu fuqha. Hemm min lanqas fehem xi tfisser il-kelma ‘konsumaturi’. 
Donnhom li mhumiex familjari wisq ma’ oġġetti differenti, għajr għall-mobile u ż-żraben. Min-naħa l-
oħra jidher li Il-kandidati jħobbu jixtru bl-internet. Ħafna miIl-kandidati m’għandhomx idea ta’ x’inhuma 
d-drittijiet tal-konsumaturi. Numru ta’ kandidati kienu jafu x’għandhom jgħidu fuq din it-tema, però kien 
hemm kandidati oħrajn ma kellhom idea ċara u għalhekk bdew jirrepetu d-diskors. Uħud nesew il-parti 
tad-“dinja li qed tinbidel” mit-titlu u tkellmu biss fuq il-konsumaturi jew fuq id-drittijiet.  
 
Kibret il-kuxjenza dwar il-ħarsien tal-annimali. Numru kbir ta’ kandidati kienu jafu x’għandhom 
jgħidu fuq dan is-suġġett, waqt li numru żgħir, li stqarrew li ma jħossuhomx miġbuda lejn l-annimali, 
sabuha aktar diffiċli biex jitkellmu fuqu. Oħrajn daru fuq is-suġġett tal-kaċċa u waqfu hemm.  
 
Konklużjoni 
L-eżaminaturi dehrilhom li l-livell tal-espressjoni ta' ħafna mill-kandidati kien ogħla mis-soltu. L-għażla 
tas-suġġetti kienet addattata u marbuta mal-ħajja taIl-kandidati, u kellhom ħafna għajnuna biex ikunu 
jistgħu jiddiskutu t-temi individwali.  
 
 
 
 
 
 



RAPPORT TAL-EŻAMINATURI MEJJU 2017 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5 

 

L-EŻAMI TAL-KITBA (90%) 
 
L-Ewwel Karta 
 
1. Il-Komponiment 

Il-kandidati kitbu fuq kull waħda mill-ħames temi li ngħataw. Il-komponiment numru 4 dwar il-
bniedem bla forza quddiem il-qawwa tan-natura, kien l-inqas wieħed li ntgħażel iżda l-aħjar 
komponimenti fejn jidħlu l-kreattività u l-oriġinalità nkitbu fuq dan is-suġġett. F’ħafna mill-
komponimenti l-oħra ftit li xejn kien hemm ideat oriġinali. Mill-banda l-oħra, jidher li l-kandidati 
fehmu li t-temi ta' dawn il-komponimenti kienu ta’ natura argumentattiva u ftit li xejn kemm hemm 
kandidati li dawruhom f'komponimenti narrattivi.  

 
L-argumenti fil-komponiment dwar ix-xogħol ta’ billejl ftit li xejn kienu oriġinali u xi drabi ma kinux 
realistiċi biżżejjed. Dwar l-għadd ta' postijiet ta’ divertiment f’Malta, ħafna kandidati ma kinux 
ibbilanċjati biżżejjed fl-argumenti tagħhom u kienu kategoriċi wisq; ftit kienu dawk li ħarsu lejn id-
divertiment bħala xi ħaġa li fiha tista’ tkun kreattiv u ma timxix mal-kultura dominanti. Kien hemm 
ħafna li rabtu d-divertiment ma’ Paceville biss.  
 
Rigward it-tema ta’ kemm teżisti mħabba għal dejjem, kien hemm ħafna li ħarsu lejn l-imħabba 
f’sens wiesa' ħafna. Kien hemm oħrajn li llimitawha għall-imħabba lejn l-annimali biss. Il-kandidati 
ma kinux kategoriċi fl-argumenti tagħhom, iżda wħud minnhom użaw ton ta’ prietka u tkellmu dwar 
kif għandha tkun l-imħabba "vera". Il-biċċa l-kbira sew tal-kandidati m’użawx in-narrattiva biex 
isaħħu l-argumenti tagħhom. Fejn tidħol it-tema taż-żgħożija u x-xjuħija bħala żewġ fażijiet opposti 
jew kumplimentarji, ħafna mill-kandidati għażlu li jisseparaw iż-żgħożija mix-xjuħija billi l-ewwel 
jiktbu fuq waħda u mbagħad fuq l-oħra. Għaldaqstant jidher li qisux li ż-żgħożija u x-xjuħija jistgħu 
jkunu kumplimentarji. 
 
Ħafna mill-kandidati kienu kapaċi jfissru ruħhom b’mod aċċettabbli bil-Malti, intilfu l-marki 
minħabba ħafna żbalji fl-ortografija u komponimenti qosra jew twal iżżejjed. Kien hemm għadd kbir 
ta’ kandidati li wrew nuqqasijiet kbar fil-punteġġjatura. Fl-istess ħin, dejjem jibqa’ dak l-għadd ta' 
kandidati li ħarġu b'ideat tajbin u livell għoli ta’ kitba. 

    
2. It-Taqsira 

Ħafna mill-kandidati marru tajjeb f’din it-taqsima li fiha ngħatat silta dwar is-superstizzjonijiet u 
wrew li kienu mħarrġin f'dan l-eżerċizzju. Madankollu, kien hemm xi nuqqasijiet. Wieħed ma jistax 
jifhem kif kliem li jinsab fit-test jinkiteb b’ortografija żbaljata. Kien hemm min silta ta’ madwar mitt 
kelma qasamha f’ħafna paragrafi, u min tilef il-marki jew għax kiteb ħafna inqas jew ħafna aktar 
minn mitt kelma. Kien hemm xi wħud li biddlu s-sekwenza tal-ħsibijiet minn kif kienet fit-test 
oriġinali. 

 
3. Il-Lingwistika 

Fit-taqsima tal-Lingwistika, il-kandidati kellhom għażla bejn titlu dwar kif is-sens ta’ kelma jinbidel 
b'mod li hemm rabta loġika, jew loġika u retorika, bejn it-tifsira l-qadima u l-ġdida, u titlu dwar il-
ħtieġa li f'dinja globalizzata nkunu nafu aktar minn lingwa waħda. Dawn it-temi ntgħażlu t-tnejn, 
iżda l-iktar popolari kienet it-tieni waħda, dik dwar il-bilingwiżmu. B’mod ġenerali, il-livell tal-kitbiet 
ma kienx għoli wisq. Intilfu l-marki wkoll minħabba ortografija jew grammatika żbaljata. Kien hemm 
każijiet iżolati ta' kandidati li ddiskutew il-morfoloġija minflok is-semantika u l-Malti lsien imħallat 
minflok il-bilingwiżmu. 
 
B'mod ġenerali, nistgħu ngħidu li ftit kienu l-kandidati li laħqu livell għoli fil-kitbiet tagħhom dwar il-
lingwistika. 
 
L-ewwel titlu: 
Fil-każ tat-titlu dwar is-Semantika, il-biċċa l-kbira tal-kandidati ma ffukawx biżżejjed fuq dak li 
ntalab minnhom fil-mistoqsija u spiċċaw għamlu taqsira tas-suġġett kollu tas-semantika. Minħabba 
f’hekk kitbu ftit wisq fuq is-suġġett mitlub. Ftit ħafna kienu dawk li wieġbu eżatt kif intalab minnhom. 
Dan jista' jkun minħabba l-fatt li hemm tendenza fost il-kandidati li jistudjaw is-suġġett tista' tgħid 
bl-amment u mbagħad ma jkunux kapaċi jiddiskuti temi li joħorġu 'l barra mill-format li jkunu draw 
bih. 
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It-tieni titlu: 
Fil-każ tal-komponiment dwar il-bilingwiżmu, kien hemm għadd ġmielu ta' kandidati li kitbu materjal 
irrelevanti, bħall-istorja tal-bilingwiżmu tul is-sekli u l-periklu li l-ilsien Malti jispiċċa. F'ċerti każijiet 
ingħataw ħafna definizzjonjiet ta’ forom differenti ta’ bilingwiżmu u f'każijiet oħrajn, aktar saret 
enfasi fuq il-problemi li jista’ joħloq il-bilingwiżmu milli l-ġid. Barra minn hekk, kien hemm min 
deherlu li jrid jiddiskuti biss is-sehem tat-teknoloġija fil-bilingwiżmu u kien hemm diversi kandidati li 
jew ma żviluppawx biżżejjed l-ideat tagħhom jew inkella kkonċentraw fuq xi wieħed jew tnejn mill-
benefiċċji. Dan kien kollu materjal barra minn loku. 

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

Bħal fis-snin li għaddew, ninnutaw li l-livell tal-Malti f’ħafna aspetti kien dgħajjef ħafna. Min-naħa l-
oħra jista’ jagħti l-każ li kien hemm żieda żgħira ta’ kandidati li wrew ħila fl-espressjoni, il-
grammatika u l-ortografija. Kien hemm xi ftit ukoll li għamlu referenza għal xi qwiel li għandna fi 
lsienna. Però din id-darba wkoll kien hemm ħafna kandidati li batew fl-ortografija u l-grammatika, u 
ħafna nuqqasijiet fil-punteġġjatura, li kultant kienet saħansitra assenti għalkollox. Fost in-
nuqqasijiet kien hemm dawn li ġejjin: 

 
a) Kelmiet imfarrkin frott l-effett tal-lingwa minn fejn tnisslu jew kelmiet mill-Ingliż jew mit-Taljan 

użati bla bżonn bħal: “jatratta” (jiġbed); “abnormali” (mhux normali); “maġġorità” 
(maġġoranza); “staġijiet” (stadji); “optimisti” (ottimisti); “l-instabilitajiet” (l-istabbilimenti); 
“valura” (ta’ valur); “diskodut” (diskuss); “ribelljazzjoni” (ribelljoni); “similari” (simili); 
“perpersjoni” (perspettiva); “opzjonali” (wieħed jagħżlu jekk irid); “stabbilixximenti” 
(stabbilimenti); “diżadvantaġġ” (żvantaġġ); “provduzzjoni” (produzzjoni); “monotazzjoni” 
(monotonija); “divertuża” (divertenti); “numbru” (numru); “invinsibbli” (invinċibbli); “introduċuta” 
(introdotta); “apprezzazzjoni” (apprezzament); “eventi” (ġrajjiet); “tranżlazzjoni” (traduzzjoni); 
“nikkomparjawh” (nqabbluh); “esposjati” (esposti); “minjoranza” (minoranza); “f’mezz” (fin-
nofs).  

 
b) Żbalji fis-sintassi jew fil-grammatika bħal: ‘’kliem ġodd’’ (kliem ġdid); ‘’Malta mhuwiex pajjiż 

kbir’’ (Malta mhijiex pajjiż kbir); ‘’waħda mir-raġunijiet huwa’’ (waħda mir-raġunijiet hija); ‘’Iż-
żgħożija huwa żmien’’ (iż-żgħożija hija żmien); ‘’il-paċi jirrenja’’ (il-paċi tirrenja); ‘’jiddevertu 
ruħhom’’ (jiddevertu); ‘’is-sema sserraħni’’ (is-sema jserraħni); ‘’is-superstizzjoni huwa fattur’’ 
(is-superstizzjoni hija fattur); ‘’il-persuna jagħmel’’ (il-persuna tagħmel); ‘’raġuni ewlieni’’ 
(raġuni ewlenija); ‘’dawn it-tip ta’ logħob’’ (dan it-tip ta’ logħob); ‘’ir-reliġjon kien il-bażi’’ (ir-
reliġjon kienet il-bażi); ‘’il-mard huma naturali’’ (il-mard huwa naturali). 

 
c) Ortografija żbaljata ta’ diversi kelmiet li fihom jew ma fihomx "għ" jew "h" bħal: ‘’daqgħu’’ 

(daqu); ‘’mistgħaġba’’ (mistagħġba); ‘’nsemmgħu’’ (fis-sens ta' nsemmu); ‘’ma nistawx’’ (ma 
nistgħux); ‘’magħġla’’ (mgħaġġla); ‘’tagħna’’ (fis-sens ta' tana); ‘’jilgħabu’’ (jilagħbu); ‘’idejha’’ 
(fis-sens ta' idea); ‘’jintaqaw’’ (jiltaqgħu); ‘’ibabsu’’ (ibagħbsu); ‘’eġubijiet’’ (għeġubijiet); 
‘’mitfugħajn’’ (mitfugħin); ‘’weġġaw’’ (weġġgħu); ‘’toqogħd’’ (toqgħod); ‘’għawn’’ (hawn); 
‘’wedgħa’’ (wegħda); ‘’tinata’’ (tingħata); ‘’tgħabija’’ (tagħbija); ‘’jużgħu’’ (jużaw); ‘’għena’’ 
(hena); ‘’fl-istgħaġun’’ (fl-istaġun); ‘’tidhra’’ (tidra); ‘’ma jqattgħax’’ (ma jqattax); ‘’tgħurija’’ 
(turija); ‘’agħdi’’ (qadi); ‘’fhema’’ (fehma); ‘’tifmu’’ (tifhmu); ‘’jorqgħdu’’ (jorqdu); ‘’imbgħad’’ 
(imbagħad); ‘’ma tistgħax’’ (ma tistax); ‘’xogħorb’’ (xorb); ‘’l-għar’’ (fis-sens tal-agħar); ‘’ma 
jaħlugħx’’ (ma jaħlux);’’joqgħodu’’ (joqogħdu); ‘’jistgħa’’ (jista’); ‘’tagħmigħ’’ (tagħmih); 
‘’jgħamlu’’ (jagħmlu); ‘’tiltaqgħa’’ (tiltaqa’); ‘’sehem’’ (semm); ‘’tbagħti’’ (tbati); ‘’x’togħmod’’ 
(x’tomgħod); ‘’mġgħiela’’ (mġiegħla); ‘’maġġla’’ (mgħaġġla); ‘’jinsgħu’’ (jinsew); ‘’jibdgħu’’ 
(jibdew); ‘’żagħżagħ’’ (żgħażagħ); ‘’żogħżija’’ (żgħożija); ‘’żgħażugħ’’ (żagħżugħ); ‘’iġemmaw’’ 
(iġemmgħu); ‘’s’hemm’’ (sehem); ‘’joqogħodu’’ (joqogħdu); ‘’xogħolijiet’’ (xogħlijiet) 

 
d) Ortografija żbaljata ta’ diversi kelmiet oħra bħal: ‘’tlitt snin’’ (tliet snin), ‘’iġifieri’’ (jiġifieri), 

‘’ħabba’’ (minħabba), ‘’kienu mportanti’’ (kienu importanti), ‘’’l-quddiem’’ (’il quddiem), ‘’liberta’’ 
(libertà), ‘’soċjeta’’ (soċjetà), ‘’għal-dannu’’ (għad-dannu); ‘’siegħat’’ (sigħat); ‘’iebez’’ (iebes); 
eta (età); ‘’iż-żbaljiet’’ (l-iżbalji);’’ kemm il-darba’’ (kemm-il darba)  

 
e) Ortografija żbaljata ta’ kliem bl-istess għerq tal-verb "għallem" bħal: ‘’jagħllem’’ (jgħallem); 

‘’tgħalmu’’ (tgħallmu); ‘’magħllma’’ (mgħallma); ‘’tgħalim’’ (tagħlim); ‘’jitalmu’’ (jitgħallmu). 
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f) L-użu ta' kelmiet jew frażijiet mhux xierqa f'xogħol formali bħal: ‘’ifottu’’, ‘’ifottuna’’, ‘’ċ-ċwieċ’’, 
‘’ċuċati’’, ‘’ifotti ż-żgħożija’’. 

 
g) Nuqqas ta’ tħaddim tad-deċiżjonijiet tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, bħal: ‘’per eżempju’’ 

(pereżempju), ‘’la darba’’ (ladarba), ‘’kull ma’’ (kulma), ‘’skond’’ (skont), ‘’fil-waqt’’ (fis-sens ta' 
filwaqt), ‘’j’Alla’’ (jalla), ‘’bħal ma’’ (bħalma), ‘’fil-għodu’’ (filgħodu), ‘’fil-għaxija’’ (filgħaxija), 
‘’għallanqas’’ (għall-anqas), ‘’sewwa sew’’ (sewwasew); ‘kemmxejn’’ (kemxejn), ‘’wiċċ’imb 
wiċċ’’ (wiċċ imb wiċċ), ‘’m’hijiex’’ (mhijiex), ‘’wara nofsinhar’’ (waranofsinhar), ‘’filfatt’’ (fil-fatt), 
bin-nhar (binhar), ‘’għall-għarrieda’’ (għal għarrieda); ‘’daqs li kieku’’ (daqslikieku). 

 
h) Xi interferenzi lingwistiċi bħal: ‘’strument li jista’ jilgħab fil-banda’’ (strument li jista’ jdoqq fil-

banda); ‘’fil-komun’i (mill-Ingliż in common); ‘’iwaqqfu kunċerti’’ (jorganizzaw kunċerti); ‘’jieħdu 
post’’ (fis-sens ta' they take place); ‘’nigletti’’ (bl-Ingliż neglected). 

 
It-Tieni Karta 
Taqsima A – Il-Poeżija tas-Seklu XX 

 
F’din it-taqsima ngħataw żewġ temi biex tingħażel waħda. Is-sillabu jistabbilixxi li kull kitba trid tkun 
twila bejn 500 u 600 kelma. L-ewwel titlu f'din is-sessjoni ta' Mejju 2017 irrefera għall-idea li d-
delużjoni timplika t-twemmin f'għadd ta' ideali u staqsa kif jidhru dawn iż-żewġ sentimenti, id-delużjoni 
u l-ideali, fil-poeżiji Maltin li jitkellmu dwar ir-relazzjonijiet umani. It-tieni titlu kien marbut mal-idea li 
kultant il-poeżiji dwar il-pajsaġġ jinqdew bil-figura tal-vjaġġ biex jesploraw id-dinja reali u d-dinja li 
tinsab fil-moħħ.  
 
L-isfida ewlenija kienet, bħal dejjem, li l-kandidati jżommu mat-titlu u mhux sempliċiment jagħtu 
rendikont, inevitabbilment superfiċjali u fqir, tal-kontenut tematiku tal-poeżiji individwali. Il-kandidati 
riedu jagħmlu argumenti ġenerali dwar il-poeżija Romantika u l-poeżija Moderna Maltija marbutin mat-
titlu magħżul, u mbagħad jirfdu l-argumenti tagħhom b’eżempji mill-poeżiji li studjaw. L-interess 
ewlieni tal-analiżi kritika tal-poeżija f’dan il-livell huwa fil-mod kif il-poeżija tinqeda b’għodod letterarji 
biex issawwar kontenut tematiku u fl-effetti li dawn l-istrateġiji stilistiċi jħallu fuq it-tematika.  
 
Il-kandidati riedu juru li jafu sew il-poeżiji li jirreferu għalihom u mhux sempliċiment jirriproduċu noti 
prefabrikati. Dan setgħu jagħmluh billi jirreferu għal kelmiet, frażijiet, versi u elementi oħrajn fil-poeżiji 
individwali. Waħda mill-għodod f’idejn il-kandidati hija l-kwotazzjoni diretta u preċiża mill-poeżiji, imma 
din mhijiex l-uniku mezz li għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom biex juru li kapaċi jiktbu dwar it-titlu 
li għażlu u għandhom għarfien tajjeb tal-poeżiji. Il-kwotazzjonijiet huma għodda tajba ħafna jekk 
jintużaw b'mod organiku fl-argumentazzjoni, imma mhumiex indispensabbli f’komponiment letterarju. 
L-importanti li Il-kandidati jwieġbu l-mistoqsija sew u juru għarfien tajjeb tal-poeżiji u l-mod kif 
jiżviluppaw tematika.  
 
Skont is-sillabu, "il-kandidati mistennija jistudjaw mill-inqas għoxrin poeżija dwar kull tema, u jirreferu 
għal poeti u poeżiji magħżula b’mod bilanċjat mis-seklu għoxrin kollu," jiġifieri mill-perjodu Romantiku 
u Modern. Il-kandidati jridu jiddiskutu mqar żewġ poeżiji minn kull perjodu (jiġifieri mhux inqas minn 
erbgħa b’kollox) biex ikunu jistgħu jagħmlu argumenti ġenerali dwar il-poeżija Maltija. 
 
Meta jaraw il-komponimenti letterarji, l-eżaminaturi jqisu primarjament il-kontenut kritiku tat-tweġibiet 
imma jallokaw ukoll persentaġġ tal-marka, madwar tletin fil-mija, għall-mod kif tintuża l-lingwa. 
 
Il-kandidati għażlu ż-żewġ titli u b’mod ġenerali l-livell tal-kitbiet f’din it-taqsima kien sodisfaċenti. Kien 
hemm numru kbir ta’ kandidati li ħawdu l-ismijiet tal-poeti jew ma semmewx lill-poeti partikolari. Numru 
iżgħar minn dan kitbu "kittieb/a" fejn kien aktar xieraq li jiktbu "poeta/essa", jew irreferew għall-poeta 
jew il-poetessa bl-ewwel isem. Numru żgħir ta’ kandidati semmew xogħol wieħed jew tnejn, waqt li 
oħrajn għażlu li jitkellmu fuq xogħlijiet li iktar posthom f'kitba dwar temi oħra. Kienu ftit dawk li 
rnexxielhom janalizzaw ix-xogħlijiet fl-antoloġija b’mod matur u mhux repetittiv. 
 
Taqsima B: Il-Monografiji Poetiċi 
 
Il-kandidati jridu jegħlbu t-tentazzjoni li jirriproduċu komponimenti lesti u minflok jiktbu dwar it-tema 
speċifika li jagħżlu. Barra minn hekk, importanti li fit-tħejjija tagħhom għal dan l-eżami jikkonċentraw 
iżjed fuq l-għodod letterarji li jħaddmu dawn iż-żewġ poeti biex iwasslu l-kontenut tematiku tagħhom u 
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l-effetti li dawn iħallu fuq id-dinja poetiku li joħolqu. Fl-aħħar mill-aħħar, il-kontenut u l-forma, it-
tematika u l-istil, isawru lil xulxin, u l-kandidati jridu jagħtu kont tagħhom it-tnejn fl-analiżi li jiktbu. 
 
L-ewwel titlu jistaqsi jekk Maria Grech Ganado tinqediex bil-poeżija biex tirrakkonta l-istorja tagħha 
bħala individwu u bħala mara b'mod indipendenti minn dak li jgħid u jistenna minnha ħaddieħor. It-
tieni titlu jinqeda bil-poeżija “Għanja ta' Arti” bħala xogħol rappreżentattiv tal-opra kollha tal-poetessa 
u jistaqsi dwar ir-riflessjonijiet tagħha fuq pajjiżha u fuq l-arti. 
 
It-tielet titlu jirreferi għall-mod kif Pawlu Aquilina jitkellem bi tqanqil patrijottiku dwar Malta u jitlob lill-
kandidati biex jiktbu dwar ix-xbihat u l-metafori li juża, tipiċi tar-Romantiċiżmu Malti, u dwar l-effetti li 
jħallu. Ir-raba' titlu jirreferi għall-fatt li fil-poeżiji tiegħu, Pawlu Aquilina sikwit jikteb dwar l-atmosfera 
waqt inżul ix-xemx u dwar il-lejl u jistaqsi dwar il-ħsibijiet u s-sentimenti li jassoċja magħhom u kif 
jittrażmettihom permezz tal-istil. 
 
L-iżjed titli popolari kienu l-ewwel u r-raba’ wieħed. Numru żgħir ta’ kandidati għamlu referenza għax-
xogħol ta' kritiċi li kitbu fuq il-poeti li kellhom għal dan l-eżami. Bosta kandidati semmew għadd ta’ 
xogħlijiet relevanti għat-titlu tagħhom. Numru żgħir ħafna semma ftit wisq xogħlijiet (poeżija waħda 
jew tnejn biss). Uħud milIl-kandidati ħadu żball fit-titlu tax-xogħlijiet li ddiskutew.  
 
Taqsima Ċ: Il-Kritika Letterarja (Poeżija) 
 
Miż-żewġ poeżiji li ngħataw għall-kritika, l-iktar li ngħażlet kienet l-ewwel poeżija. Madanakollu numru 
kbir ta’ kandidati ħallew bosta punti essenzjali għall-analiżi kritika tagħha barra. Ħafna minnhom 
iddiskutew “il-messaġġ" jew "il-ħsieb” tal-poeżija, u ġabru l-punti bażiċi tal-metrika f’paragrafu għalih. 
Għaldaqstant jidher li ma tawx wisq kas tal-indikazzjonijiet li kellhom fil-karta tal-eżami stess u ma 
fehmux li l-funzjoni ewlenija tal-poeżija mhix li tgħallem. 
 
Għadd ġmielu ta' kandidati ma ddiskutewx il-metafora ċentrali fil-poeżija jew il-metafora tal-piż u t-
tqandil fit-tieni strofa u l-metafora konkretistika tal-imħabba fit-tielet strofa. Għadd ta’ kandidati kitbu li 
din il-poeżija ma fiha l-ebda figura tat-taħdit. Uħud semmew il-metafori (u l-personifikazzjonijiet) però 
semmewhom f'lista minflok iddiskutewhom u stħarrġu l-effetti tagħhom.  
 
Uħud ma rnexxilhomx jaraw l-għeja u l-eżawriment li tħoss din l-omm minħabba l-enerġija u n-natura 
inkwiżittiva tal-ulied. Numru kbir ta' kandidati ma stħarrġux ir-rabta bejn il-metrika u t-tematika, jew ma 
rnexxilhomx jiddiskutu l-effett tal-metrika, bħan-nuqqas ta’ punteġġjatura li joħloq ix-xbieha ta’ omm li 
hija wisq għajjiena biex toqgħod tara fejn għandhom jiġu l-punti u l-virgoli fil-kitba.  
 
Numru ta’ kandidati tkellmu fuq l-użu tal-verb “bażwar” u l-ħsejjes li joħloq, b'rabta mat-temi tal-
poeżija. Oħrajn iddiskutew it-tqassim tal-istrofi u nnutaw li dawn dejjem jonqsu, għax l-omm għajjiena 
wisq biex titkellem, biex iżżid il-versi. Minkejja dan, kien hemm oħrajn li ħadu żball fin-numru ta’ versi li 
hemm f’kull strofa, jew l-istrofi sejħulhom versi. Numru żgħir ta’ kandidati rnexxielhom iqabblu dan ix-
xogħol ma’ xogħlijiet oħra li studjaw fl-antoloġija Il-Poeżija Maltija. 
 
Il-biċċa l-kbira taI-kandidati li għażlu t-tieni poeżija waslu għall-idea ta’ missier li qed jindirizza tarbija 
fil-ġuf. Numru żgħir ħasbu li t-titlu għandu x’jaqsam mal-antenati, waqt li oħrajn ħasbu li l-poeżija hija 
indirizzata lill-maħbuba tiegħu jew li l-poeta qiegħed jitkellem fuq ir-refuġjati. Dan, naturalment, juri li 
ma analizzawx it-titlu. 
 
Dawk li tkellmu fuq it-tarbija fil-ġuf intebħu bil-metafori u analizzawhom. Madanakollu kien hemm min 
niżżilhom f'lista minflok tkellem fuqhom u stħarreġ l-effetti tagħhom. Numru kbir ta’ kandidati inkludew 
il-metrika fil-komponiment tagħhom, waqt li numru iżgħar ta' kandidati kitbu fuq l-għażla ta’ kliem. 
 
 
It-Tielet Karta 
 
Taqsima A - Id-Drama 
 
Fit-taqsima tad-drama l-kandidati ntalbu jagħżlu waħda minn erba’ temi, tnejn fuq Qabel Tiftaħ l-
Inkjesta ta’ Alfred Sant, u tnejn fuq Menz ta’ Francis Ebejer. Il-maġġoranza tal-kandidati kitbu fuq 
Menz.  
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B’mod ġenerali l-Bord tal-Eżaminaturi jinnota li f’din it-taqsima, bħal fit-taqsima tan-narrattiva, ħafna 
kandidati wrew li kienu ppreparati sew fil-kitba tagħhom. Mit-tliet taqsimiet f’din il-karta, il-kandidati 
marru l-aħjar f’din it-taqsima. Dan jista’ jkun minħabba l-fatt li d-dramm jagħti anqas lok biex fil-kitba l-
kandidati jagħtu taqsira tal-plott. 
 
Il-ftit kandidati li għażlu li jiktbu fuq it-test ta’ Alfred Sant kollha għażlu l-ewwel titlu. Il-biċċa l-kbira 
dehru ppreparati sew, u saħħu l-argumentazzjoni tagħhom bi kwotazzjonijiet f’waqthom u referenzi 
għal testi rilevanti. Bħala eżempju ta’ dan tal-aħħar tista’ tingħata l-allużjoni għal dramm ieħor ta’ 
Alfred Sant, Min hu Evelyn Costa?, b’referenza għad-duwalità fil-karattru ta’ Andrea.  
 
Kien hemm bilanċ fl-għadd ta’ kandidati li għażlu t-titli marbutin mad-dramm ta’ Ebejer. Fil-każ tat-
tielet titlu dwar Menz u Ġorġ, jista’ jingħad li l-biċċa l-kbira tal-kandidati kienu jafu l-karattri protagonisti 
sew. Kważi kulħadd qabad ix-xebh u l-kuntrast bejn il-karattri ta’ Menz u ta’ Ġorġ, u minn dan il-lat 
diversi kienu dawk li ħarġu d-distinzjoni bejn individwalist passiv u individwalist attiv biex isaħħu d-
distinzjoni fil-karattri.  
 
Fil-każ tar-raba’ titlu wkoll, dak dwar il-mod kif Menz jiżvolġi mill-bidu sal-aħħar it-taqbida bejn l-
individwu, privat u sempliċi, u s-sistema tal-post, qawwija u setgħana, ta’ madwaru, jista’ jingħad li l-
maġġoranza tal-kandidati analizzaw tajjeb it-taqbida bejn l-individwu u s-sistema tal-post. Anki f’dawn 
iż-żewġ mistoqsijiet kienu bosta dawk li saħħu l-analiżi b’referenzi kontinwi għal partijiet rilevanti mit-
test. Jista’ jingħad ukoll li kien hemm min irrefera għal testi oħra bħal Animal Farm ta’ George Orwell. 
Il-Bord jinkoraġġixxi ħafna dan it-tip ta’ xogħol, għax b’hekk jitwessgħu qatigħ l-orizzonti intellettwali 
tal-individwu. 
 
Minkejja dawn il-kummenti pożittivi, wieħed ma jistax ma jsemmix li kien hemm ftit kandidati li kitbu 
dak kollu li kellhom imħejji għall-eżami mingħajr ma taw ebda kas tat-titlu li suppost kienu qegħdin 
jiktbu fuqu.  
 
Taqsima B – In-Narrattiva 
F’din it-taqsima ngħataw erba’ titli marbutin mal-ġabra ta’ novelli Ħala taż-Żgħożija u Stejjer Oħra ta’ 
Lino Spiteri u mar-rumanz Leli ta’ Ħaż-Żgħir ta’ Ġużè Ellul Mercer. Filwaqt li ħafna kandidati għarfu 
jilħqu livell għoli ta’ ħsieb, analiżi u espressività, kien hemm kandidati oħrajn li batew bosta biex juru l-
maturità mistennija f’dan il-livell. Bħal f’rapporti preċedenti l-Bord tal-Eżaminaturi jħoss li għandu jerġa’ 
jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li għadd konsiderevoli ta’ kandidati jispiċċaw jagħtu rendikont, aktarx 
superfiċjali u fqir, tal-ġrajja. F’dan il-livell wieħed jistenna li l-kandidati jisiltu l-partijiet rilevanti mit-test 
jew testi biex jirfdu permezz tagħhom l-argumentazzjoni marbuta mat-titlu. Minflok jagħmlu dan, 
diversi kandidati jispiċċaw jirriproduċu l-ġrajja fi kliemhom. Dan iwassal biex jillimitaw il-kitba tagħhom 
għal taqsira tal-istorja fir-rakkont jew rakkonti minflok janalizzaw it-testi.   
  
Kien hemm bilanċ fl-għadd ta’ kandidati li għażlu l-ewwel żewġ titli relatati man-novelli ta’ Spiteri. L-
ewwel titlu kien dwar il-mod kif taħt is-sitwazzjonijiet li jippreżenta f’Ħala taz-Żgħożija u Stejjer Oħra, 
Spiteri huwa interessat fit-tifsira, is-sens, u l-interpretazzjoni. It-tieni titlu staqsa dwar l-istil u kif jorbot 
mal-fehma li Lino Spiteri jippreżenta l-fatti mingħajr ma jagħmel kumment didattiku jew sentimentali 
ċar.  
 
Fid-dawl ta’ dak li ntqal, kien hemm qabża notevoli fil-kwalità bejn min għaraf jiffoka fuq il-partijiet 
rilevanti tat-test u min iffoka fuq dettalji li ma jikkontribwixxu xejn għall-binja tal-argumentazzjoni. 
Apparti dan, kien hemm min sab diffikultà biex jifhem it-titlu. Għalkemm l-ewwel titlu għen lill-kandidati 
biex jiffokaw fuq l-interess ta’ Spiteri fit-tifsira, is-sens u l-interpretazzjoni, bosta ma għarfux iwieġbu kif 
mixtieq. Jista' jkun li t-tieni tema dehret anqas kumplessa, u għaldaqstant il-kandidati għarfu jfasslu 
tajjeb il-kumment tagħhom bħala reazzjoni għall-mistoqsija dwar jekk jaqblux jew le mal-istqarrija li 
kien hemm fit-titlu.  
 
Xi ħaġa simili ġrat fil-każ tat-tielet u r-raba’ titlu relatati mar-rumanz ta’ Ellul Mercer, li l-kandidati 
wieġbu l-aktar għar-raba’ waħda. B’mod ġenerali jista’ jingħad li fit-tielet titlu l-biċċa l-kbira tal-
kandidati batew biex jiffokaw fuq aspett partikolari mir-rakkont, jiġifieri l-ewwel jiem tal-imħabba tal-
karattri fir-rakkont. Kien hemm diversi kandidati li ma għarfux jiktbu fuq dak li kien hemm fit-titlu u 
spiċċaw jirrakkontaw il-ġrajja mingħajr ma jorbtu dak li jisiltu mat-titlu. Jista' jkun li l-bixra li dehret 
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anqas ikkumplikata tar-raba’ titlu kienet determinanti sabiex il-kandidati jagħrfu jwieġbu aħjar għall-
mistoqsija billi jiffukaw fuq l-ambigwità li biha hija ppreżentata l-kisba tal-għarfien tul ir-rakkont. 
 
Taqsima Ċ – Il-Kritika Letterarja (Proża) 
Il-kandidati marru l-aktar għall-ewwel silta mit-tieni. 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 
kisbu marka għolja. Fl-eżerċizzju dawn il-kandidati rnexxielhom joħolqu rabta u bilanċ bejn it-tifsir tal-
kontenut u l-analiżi tal-istil li jwassal dak il-kontenut. 
 
Minkejja dan, kif ngħad aktar ’il fuq, il-kandidati f’din it-taqsima marru anqas tajjeb milli fit-taqsimiet l-
oħra ta’ din il-karta. Waħda mir-raġunijiet għal dan hi li l-kritika prattika titlob mill-kandidati t-tħaddim 
tal-ħiliet analitiċi. B’dispjaċir ninnutaw li bosta kandidati nħlew jirriproduċu s-silta fi kliemhom minflok 
janalizzaw ix-xejriet letterarji u tematiċi tagħha.  
 
Barra minn hekk, diversi kandidati tfixklu fl-interpretazzjoni tagħhom ta’ elementi bażiċi, bħal x’tip ta’ 
narratur qiegħed jirrakkonta. Oħrajn, għalkemm għarfu jiddistingwu bejn narrazzjoni fl-ewwel u fit-tielet 
persuna, attribwew karatteristiċi żbaljati lin-narratur. Ma kinux ftit dawk li pereżempju ddeskrivew in-
narratur fl-ewwel persuna fis-silta ta’ Leanne Ellul bħala omnixxenti u omnipreżenti. Dan jikxef nuqqas 
serju fl-applikazzjoni tat-termini studjati għall-analiżi tal-proża.  
 
In-nuqqas ta’ ħila fl-espressjoni, flimkien mal-iżbalji sintattiċi u ortografiċi, in-nuqqas ta’ tqassim 
f’paragrafi, u n-nuqqas tal-punteġġjatura meħtieġa komplew iwaqqgħu l-livell tax-xogħol.  
 
 
KUMMENT ĠENERALI  
 
Fejn tidħol il-kompetenza fit-taħdit, dan il-Bord iħeġġeġ lill-kandidati biex jitħejjew tajjeb għall-orali billi 
jitħarrġu fl-użu ta' Malti korrett u idjomatiku li jagħraf il-firxa ta' riżorsi li toffri din il-lingwa. 
 
Bħal fis-snin li għaddew, il-Bord tal-Eżaminaturi ta' din is-sessjoni tal-eżami tal-Matrikola tal-Malti fil-
Livell Avvanzat huwa tal-fehma li ħafna milIl-kandidati li jagħmlu dan l-eżami qed iħejju ruħhom 
b’ċerta serjetà u qed jagħmlu sforz biex jgħollu l-livell kemm tal-espressjoni mitkellma u miktuba kif 
ukoll tal-apprezzament tagħhom ta' kif titħaddem il-lingwa fil-letteratura u x’effetti kapaċi jħallu l-
istrateġiji letterarji li jinqdew bihom il-kittieba. Żewġ terzi minn dan l-eżami huma marbutin mal-poeżija, 
id-drama u n-narrattiva, iżda l-għarfien u t-tħaddim tajjeb tal-lingwa huma fundamentali biex Il-
kandidati jmorru tajjeb fit-tliet karti ta’ dan l-eżami. L-eżaminaturi nnutaw li kien hemm żbalji fl-
espressjoni fit-taqsimiet kollha ta' dan l-eżami u l-kandidati jridu jerfgħu r-responsabbiltà għal dan in-
nuqqas serju. 
 
Dan il-Bord ifakkar lill-kandidati li m'għandhomx jirriproduċu komponenti lesti, kemm għax il-Matrikola 
titlob ħiliet li jmorru ferm lil hinn mill-kapaċità li tiftakar bl-amment, kif ukoll għax il-mistoqsijiet aktarx 
jitolbu lill-kandidati biex jiffukaw fuq aspetti partikulari li ma jkunux ġew ittrattati fil-komponimenti li 
jitħejjew minn qabel. Fil-każ tal-lingwistika, Il-kandidati jistgħu juru l-għarfien tagħhom tas-suġġett billi 
jagħmlu analiżi bir-reqqa tal-lingwa u billi joffru eżempji oriġinali. Bħalma ntqal drabi oħra, fil-każ tal-
letteratura, dan il-Bord tal-Eżaminaturi huwa tal-fehma li l-kwotazzjonijiet (preċiżi) mit-testi tas-sillabu 
huma għodda utli imma mhux indispensabbli biex il-kandidati juru l-għarfien tagħhom. Il-kandidati jridu 
jindirizzaw sew it-temi li jagħżlu u ma jirrakkontawx it-testi letterarji. Ir-riferimenti għax-xogħol ta' kritiċi 
ewlenin dwar it-testi letterarji li hemm fis-sillabu huma stedina għall-kandidati biex jaqraw it-testi b'mod 
kritiku u profond u biex jikkonsultaw ix-xogħol serju li sar minn kritiċi stabbiliti fuq dawn it-testi letterarji. 
Dan il-qari wiesa' jirrifletti l-pluralità tat-test letterarju li qatt ma jista' jkun magħluq f'qari jew 
interpretazzjoni waħda. 
 
 
Iċ-Chairperson 
Il-Bord tal-Eżaminaturi Mejju 2017 

 


