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IL-MALTI FIL-LIVELL AVVANZAT  
IS-SESSJONI TA’ MEJJU 2014 

IR-RAPPORT TAL-EŻAMINATURI 
 

 
L-għadd ta’ kandidati li rreġistraw għall-eżami tal-Malti fil-livell Avvanzat fl-2014 kien ta’ 517 - 72 aktar 
mill-2013. 59.19% tal-kandidati ġabu bejn grad A u grad C waqt li 87.81% ġabu bejn grad A u grad E. 
In-numri u l-perċentwali tal-gradi kienu dawn: 
 
Grad A B C D E F Assenti  Total 
Numru ta Kandidati 22 93 191 80 68 40 23 517 
% tat-Total 4.26 17.99 36.94 15.47 13.15 7.74 4.45 100 
 
Jekk inqabblu dawn ir-riżultati ma’ tas-sena l-oħra nistgħu ngħidu li n-numru ta’ kandidati li ġabu grad 
A baqa’ prattikament l-istess filwaqt li dawk li ġabu grad B u C naqsu bi ftit, minn 19.6% għal 17.99% 
u minn 38.2% għal 36.94% rispettivament. Min-naħa l-oħra, il-persentaġġ ta’ dawk li ġabu grad D u E 
din is-sena żdied bi ftit. Meta mqabbla mas-sena l-oħra, din is-sena kien hemm anqas kandidati li 
ġabu grad F. 
 
 
L-ORAL (10%) 
 
Il-livell tal-kandidati kien ivarja iżda b’mod ġenerali ħafna kandidati marru tajjeb f’dan l-eżerċizzju. L-
aktar suġġetti li ħassewhom komdi jitkellmu dwarhom kienu : L-Għira, il-Ġirien, L-imħabba lejn l-
Annimali u Il-Ħbieb veri huma teżor.  It-temi Naf ngħid jekk jogħġbok, grazzi, skużi? u Il-bniedem fitt 
jidher li xi kandidati sabuhom kemxejn diffiċli. Xi wħud urew li ma jaqrawx biżżejjed jew lanqas huma 
konxji ta’ dak li qed iseħħ madwarhom u għaldaqstant, meta jiġu biex jitkellmu dwar ċerti temi jsibuha 
diffiċli u ma jkunux jafu x’se jaqbdu jgħidu. Fil-fatt, bħala regola, il-kandidati kellhom aktar problema ta’ 
għarfien tas-suġġett milli problema ta’ tħaddim tal-lingwa. B’xi eċċezzjonijiet, il-Malti użat kien ta’ livell 
aċċettabbli, għalkemm ftit kien hemm każi fejn kandidati użaw Malti mirqum.  Kien hemm biss ftit każi 
fejn kandidati żellqu xi kelma bl-Ingliż. Kien hemm xi kandidati li jaqbdu argument u meta 
tirribattihulhom ma jkunux jafu jiddefenduh. Huwa importanti li l-kandidati jitħarrġu aktar fuq kif jiżvolġu 
argument u jissostanzjawh b'raġunijiet validi.  
 

L-EŻAMI TAL-KITBA (90%) 
 
L-Ewwel Karta 

1. Il-Komponiment 
Is-sitt komponimenti li ngħataw, intgħażlu kollha. Il-komponiment (b) Pjaċir bla mitlub nofsu mitluf. 
Taqbel? m’għażluhx ħafna waqt li mill-kumplament, l-iktar li ntgħażel kien komponiment (d) Xi jfittxu t-
turisti waqt btala f’pajjiżna? L-erba’ komponimenti l-oħra ntgħażlu minn għadd kbir ta’ kandidati. 
B’mod ġenerali l-ideat kienu tajbin, għalkemm ftit li xejn kien hemm oriġinalità. L-ikbar nuqqas deher 
fl-ortografija u fit-tul tal-komponimenti li kien hemm numru kbir minnhom li kienu ta’ inqas minn 500 
kelma. B’danakollu ftit kienu l-komponimenti barra s-suġġett. Ta’ min jirrimarka li kien hemm xi 
kandidati li fil-komponiment (b) il-kelma ‘pjaċir’ fehmuha bħala ‘divertiment’. Rigward komponiment (a) 
It-tagħlim tal-ilsna fl-iskejjel Maltin, xi wħud mill-komponimenti kienu qishom komponimenti tal-
bilingwiżmu li nsibu fil-lingwistika. Rigward komponiment (e) Il-poplu Malti poplu li jgerger imma b’qalb 
ġeneruża, ħafna mill-kandidati ma rnexxilhomx jikkombinaw it-tgergir mal-qalb ġeneruża.   

    

 

      



RAPPORT TA’ L-EŻAMINATURI MEJJU 2014 

3 

 

2.  It-Traduzzjoni 
 

F’dan l-eżerċizzju ħafna mill-kandidati wrew li jbatu meta jiġu biex jittraduċu. Għalhekk dehru n-
nuqqasijiet tas-soltu bħal żbalji li jirrigwardaw ħbieb qarrieqa, ommissjonijiet u nuqqas ta’ fedeltà lejn 
is-sens tas-silta li kellha tkun tradotta. Xi drabi, xi kelmiet jew frażijiet tħallew saħansitra bl-Ingliż. Ma 
naqsux ukoll xi kelmiet u espressjonijiet maħluqa b’mod żbaljat mill-kandidati bħal: ‘preventajna’ 
(prevented); ‘jaħslu l-art’ (cleaning land); ‘developmentjat’ (for development); ‘injam tan-nar’ 
(firewood). F’xi każi t-traduzzjoni tal-kandidati kienet tfisser il-maqlub tas-silta oriġinali. 

 

3. Il-Lingwistika 

Il-komponimenti tal-lingwistika ntgħażlu t-tnejn għalkemm l-iktar li ntgħażlet kienet il-mistoqsija (a) 
dwar is-Semantika. Hawnhekk, b’dispjaċir, wieħed jinnota li għadd imdaqqas sew ta’ kandidati  lanqas 
biss fehmu l-mistoqsija u ħalltu dan is-suġġett mal-Malti lsien imħallat. Minħabba f’hekk, ħarġu barra 
mis-suġġett għalkollox. Donnu jidher li xi wħud mill-kandidati ma jistudjawx is-suġġetti kollha li hemm 
fis-sillabu u toħroġ liema mistoqsija toħroġ, jispiċċaw jirrispondu dak li jkunu studjaw. Ta’ min jgħid 
ukoll li bosta minn dawk li wieġbu skont il-mistoqsija kitbu wisq aktar materjal minn dak li kien mitlub 
minnhom, indikazzjoni ta’ studju ta’ noti bl-amment. Fil-komponiment (b) dwar il-morfema ma kienx 
hemm tweġibiet barra s-suġġett għalkemm hawn ukoll deher ħafna materjal irrelevanti. Fil-fehma 
tagħna, din is-sena bħal donnu kien hemm żewġ estremi: min wieġeb tajjeb ħafna u minn wieġeb 
ħażin ħafna.  

 

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

       Bla tlaqliq ngħidu li din hija l-karta li l-kandidati l-aktar li jitilfu marki fiha. Wieħed jinnota li għad fadal 
ħafna xi jsir biex jintlaħaq il-livell mixtieq f’din il-karta tal-lingwa. Ftit kienu l-kandidati li fissru ruħhom 
b’Malti tajjeb u mingħajr żbalji ortografiċi. Kien hemm ħafna kandidati li tilfu l-marki kollha marbutin 
mal-ortografija fl-ewwel karta. Fost in-nuqqasijiet li wieħed jinnota nsibu xi wħud li ilna ħafna niġbdu l-
attenzjoni dwarhom u minkejja dan, jibqgħu jidhru fil-karti tal-eżami sena wara l-oħra: 

a) Interferenzi lingwistiċi bħal: l-attirazzjoni (attrazzjoni), jiddipendu fuq (jiddependu minn),  
nagħmlu użu minn (ninqdew/nużaw), grazzi għal (bis-saħħa ta’), numbru (numru), jilagħbu 
parti (jagħtu sehemhom/għandhom sehem), jippossessa (jippossedi), kumditezza (kumdità), 
tiġi viżituta (iżuruha), jirrilassa ruħu (jistrieħ),  awtlajnja (ta ħarsa ħafifa/bla ma daħal f’dettalji 
żejda/semma fil-qosor); 
 

b) żbalji grammatikali: sema bla mittiefsa (sema bla mittiefes); ir-reliġjon hu wieħed importanti (ir-
reliġjon hi waħda importanti); persuna huwa (persuna hija), Il-Malti hija lingwa (il-Malti huwa 
lingwa); kliem ġodda (kelmiet ġodda jew kliem ġdid); jiġu għallmuti (jiġu mgħallma), ħaġar 
għoljin (ħaġar għoli), iddeskrivhom (iddeskriviehom). 
 

ċ)  Ortografija żbaljata: 
 

(i) ta’ ħafna prepożizzjonijiet bħal: mill-lingwa (mil-lingwa),  minn naħa l-oħra (min-naħa l-
oħra), għall-Malta (għal Malta), ma’ kitibx (ma kitibx), ma kollox (ma’ kollox); 
 

(ii) ta’ pronomi mehmużin bħal:  għandhu (għandu), għanda (għandha), minnha (minna), 
għanna (għandna), kollhu (kollu), mingħajra (mingħajrha);  

 
(iii) ta’ diversi kelmiet li fihom jew ma fihomx ‘għ’  bħal: żagħżagħ (żgħażagħ), għar 

(agħar), joqgħodu (joqogħdu), nużgħu (nużaw), mogħod (mod),  iqattaw (iqattgħu), 
jistgħa (jista’), magħtul (matul), jagħdatta (jaddatta), tagħlmu (tgħallmu), jagħlmuh 
(jgħallmuh), semm (sehem), taqgħa (taqa’), iweġġgħa (iweġġa’), miftugħ (miftuħ), 
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jibqaw (jibqgħu), jerfaw (jerfgħu), bagħtut (batut), magħlma (mgħallma), jinqalgħa 
(jinqala’), żgħażugħ (żagħżugħ);  żogħżija (żgħożija), jgħoġbu (jogħġbu),  jweġġaw 
(jweġġgħu), tgħalim (tagħlim), xogħolijiet (xogħlijiet); 

 
(iv) ta’ diversi kelmiet oħra bħal: tlitt snin (tliet snin), iġifieri (jiġifieri), ħabba (minħabba), 

huwa mportanti (huwa importanti), l-quddiem (’il quddiem), lingwa Ngliża (lingwa 
Ingliża), seba’ t’elef sena (sebat elef sena), għalieh (għalih); għaġġla (għaġla); żvillup 
(żvilupp), jirrapreżenta (jirrappreżenta), jirrakonta (jirrakkonta), narattur, (narratur), 
tinkoraġġieh (tinkoraġġih),  kienetx (kinitx), ġagħlietu (ġegħlitu) , xtaqietux (xtaqitux).       

 
(v)     tad-Deċiżjonijiet maħruġa mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti: per eżempju 

(pereżempju), nofs il-lejl (nofsillejl), m’hijiex (mhijiex), la darba (ladarba), kull ma 
(kulma), skond (skont), x’ħin (xħin), fil-waqt (filwaqt), bil-lejl (billejl), ta’ l-istorja (tal-
istorja), bil-kemm (bilkemm), fil-għaxija (filgħaxija/flgħaxija), għall-għarrieda (għal 
għarrieda). 

 
  

It-Tieni Karta 

Taqsima A – Il-Poe żija tas-Seklu XX 
 
F’din it-taqsima ngħataw żewġ mistoqsijiet biex tintgħażel waħda biss: 

a) fuq il-Pajsaġġ Malti; 
b) fuq il-Ġens Malti. 

 
Iż-żewġ temi jidher li kienu popolari mal-kandidati kollha li resqu għal dan l-eżami. Tista’ tgħid li l-biċċa 
l-kbira tal-kandidati wrew li kienu studjaw il-poeżiji għax ir-referenzi li għamlu kienu tajbin u addattati 
għat-tema tal-mistoqsija li għażlu li jwieġbu. Iżda sfortunatament wieħed seta’ josserva li donnhom ma 
kinux imħarrġin sewwa fil-kitba tal-komponiment letterarju. Id-difett komuni kien li flok iddiskutew jew 
ikkummentaw dwar l-argument tal-mistoqsija, taw biss il-ħsieb ewlieni ta’ dawk il-poeżiji li użaw bħala 
referenza. Din it-tattika mhix tajba biex wieħed jikteb komponiment letterarju fil-livell avvanzat. Il-
kandidat irid l-ewwel jifhem sewwa x’qed jintalab jikkummenta jew jiddiskuti, imbagħad jistabbilixxi l-
argumenti u jikkonċentra fuqhom u l-poeżiji li jdaħħal bħala referenza jużahom biex isaħħaħ l-
argumenti. 
 
Kien hemm uħud li fl-introduzzjoni tal-komponiment semmew minn ħames sa seba’ ismijiet ta’ poeżiji 
(xi wħud tlieta jew erba’ poeti) u mbagħad flok esponew l-argumenti dwar it-tema tal-mistoqsija, taw 
biss il-ħsieb fil-qosor (kultant fit-tul) ta’ dawk il-poeżiji; imma argumenti xejn. 
 
Issib min ma jaqrax sewwa l-mistoqsija u bil-fixla jew għax ma jkunx fehem sewwa, jikteb 
komponiment li ma jkollux x’jaqsam mat-tema tal-mistoqsija. Fil-fatt kien hemm waħdiet li riedu 
jwieġbu mistoqsija (b) li kienet dwar l-imħabba u r-rispett lejn il-poplu Malti u flok għamlu hekk, kitbu 
dwar l-imħabba u r-rispett bejn il-bnedmin. Mingħajr ma indunaw dawn it-talin marru barra s-suġġett 
għax kitbu komponiment dwar it-tema tar-Relazzjonijiet Umani flok dik dwar il-Ġens Malti. 
 
Kien hemm għadd ġmielu ta’ kandidati li semmew argumenti tajbin, iżda mbagħad ma seħħilhomx 
jiżviluppawhom kif kien xieraq jew kienu xotti wisq. Deher ċar li xi wħud ma ħadux l-istudju ta’ dan is-
suġġett bis-serjetà u kien ovvju ħafna li ma studjawx għax il-ftit li kitbu kien fih ħafna ineżattezzi, 
taħwid ta’ poeti u poeżiji, u saħansitra kien hemm min ivvinta xi jgħid għax ma kienx jaf jew nesa 
fuqiex kienet il-poeżija partikolari li ried jikteb dwarha. Xi wħud mill-kandidati ma żammewx ċertu 
bilanċ bejn il-poeti Romantiċi u dawk Moderni. Kien hemm waħdiet li saħansitra ħallew dit-taqsima 
barra, prova ċara tan-nuqqas ta’ interess fis-suġġett u fl-eżami.  
 
Xi kandidati ma wrewx il-maturità neċessarja f’ezami ta’ livell avvanzat fil-kitba tagħhom; il-
komponiment li kitbu kien qasir wisq u l-livell tal-kitba kien tabilħaqq baxx. Ta’ min jinnota li n-nuqqas 
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ta’ taħriġ fil-kitba tal-komponimenti letterarji jinħass f’bosta kandidati u ma’ dan wieħed irid isemmi 
wkoll li ftit ikunu dawk il-kandidati li matul il-kors ta’ studju jaqraw kitbiet ta’ kritika letterarja.  
 
Kien hemm madankollu, min wera li daħal għal dan is-suġġett b’serjetà kbira u għaraf jesprimi ruħu 
b’maturità li tixraq lil dan il-livell. Dawn mhux biss iddiskutew jew ikkummentaw b’argumenti tajbin 
ħafna, iżda kienu kapaċi jikkwotaw b’ċerta eżattezza minn diversi poeżiji biex isaħħu dak li qalu. Min 
verament qara u interessa ruħu fis-suġġett tal-poeżija, kiteb komponiment tajjeb u ġab marka għolja. 
 
 
Taqsima B: Il-Monografiji Poeti ċi 
 
F’din it-taqsima kien hemm żewġ mistoqsijiet fuq il-monografija ddedikata lil Pawlu Aquilina u żewġ 
mistoqsijiet fuq dik iddedikata lil Maria Grech Ganado. Il-kandidati kellhom jagħżlu bejn iż-żewġ poeti 
u jwieġbu mistoqsija waħda biss. S’intendi l-għażla tal-monografija li għamlu l-kandidati kienet 
tiddependi mill-preferenza tal-għalliema li għallmuhom, billi fil-bidu tal-kors kienu ddeċidew liema 
poeta kienu se jittrattaw. 
 
Iż-żewġ mistoqsijiet dwar Maria Grech Ganado dehru li ntgħoġbu u ma kienx il-każ li waħda ntgħażlet 
aktar mill-oħra; iżda dawk li għażlu li jwieġbu mistoqsija dwar Pawlu Aquilina, il-maġġoranza tagħhom 
ippreferew dik dwar is-sensittività kbira tal-poeta lejn in-natura. 
 
Dak li ngħad għal Taqsima A, jgħodd ukoll għal din it-taqsima tal-monografiji. Ħaġa li spikkat f’din it-
taqsima kienet il-qosor, xi drabi esaġerat, tat-tweġibiet. Jista’ jkun li dan ġara jew minħabba l-għadd 
limitat ta’ poeżiji li hemm fiż-żewġ monografiji, jew minħabba li matul il-kors din l-antoloġija ma 
tingħatax l-importanza li jistħoqqilha. Kien hemm uħud li din it-taqsima ħallewha barra. Kienet x’kienet 
ir-raġuni, ħafna mit-tweġibiet ma laħqux il-livell mistenni f’dan l-eżami.  
 
In-nuqqas ta’ prattika fil-kitba tal-komponimenti letterarji jinħass. Li wieħed jikteb biss il-ħsieb fil-qosor 
ta’ diversi poeżiji flok jikkummenta fuq it-tema u jsaħħaħ bir-referenzi għall-xi poeżija/i, ma jkunx qed 
iwieġeb kif xieraq f’dan il-livell. L-istudju bl-amment tan-noti ma jurix sens ta’ maturità li suppost 
tintwera f’dan l-eżami. 
 
 
Taqsima Ċ: Il-Kritika Letterarja (Poe żija) 
 
Il-ħila fl-għarfien letterarju tal-kandidati tidher sewwasew f’din it-taqsima, u dan għal diversi raġunijiet. 
L-ewwel nett, iż-żewġ poeżiji li minnhom iridu jagħżlu waħda, ma jkunux rawhom jew studjawhom 
qabel. Għaldaqstant, l-ewwel kapaċità tal-kandidat toħroġ jekk jifhem tajjeb il-ħsieb tal-poeżija u 
mbagħad kemm ikun kapaċi jinterpreta fi kliemu dak li l-poeta ried jesprimi. Kapaċità oħra hija l-analiżi 
tal-istilistika u t-teknika li jħaddem il-poeta. 
 
Fl-għażla tal-poeżija ma kienx hemm differenza kbira għalkemm il-preferenza tal-kandidati xaqilbet ftit 
aktar lejn l-iqsar waħda, dik ta’ Joe Zammit Tabona Jien u Int. Minkejja dan, dawk li għażlu janalizzaw 
L-Għolja, donnhom aktar kienu ċerti minn dak li ried jgħid Pisani. Il-biċċa l-kbira ta’ dawn fehmu li l-
għolja hija tixbiha metaforika tal-ħajja tal-bniedem, iżda mbagħad ftit wisq kienu dawk li ntebħu li l-
poeta kien qed jalludi aktar għal dawk li f’ħajjithom ikunu qed jaħdmu għal xi ideal. Min ma ntebaħx 
bit-tifsira metaforika ħaseb li l-poeta kien qed jirreferi għal grupp ta’ nies li riedu litteralment jitilgħu 
għolja, jew grupp ta’ suldati li kienu qed jiġġieldu fi gwerra. Ftit wisq kienu dawk li fehmu verament 
x’ried jgħid il-poeta bl-interjezzjoni “X’jimporta!” użata biex issir il-volta tal-poeżija; u wkoll ta’ min 
isemmi l-allużjoni li l-poeta jagħmel għal tiġrija tal-bhejjem. Dawk li kitbu fuq Jien u Int, għalkemm 
fehmu li t-tema tal-poeżija kienet tittratta l-ħbiberija u li din taqa’ taħt it-tema tar-relazzjonijiet umani, 
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b’danakollu donnhom baqgħu bejn ħaltejn jekk din ir-relazzjoni kinitx bejn persuna u oħra jew bejn 
Alla u l-bniedem. 
 
Kien hemm kandidati li dehru mħejjijin għal din l-analiżi kritika u kien tabilħaqq ħaqqhom il-marka 
għolja li ngħataw. L-analiżi tagħhom kienet bilanċjata tajjeb bejn it-tifsir tal-kontenut jew il-ħsieb tal-
poeżija u l-analiżi tal-metrika u l-istilistika tagħha. 
 
Madankollu, għadd ġmielu ta’ kandidati ntilfu fuq il-ħsieb (xi wħud b’ħafna ripetizzjonijiet għax ma 
kinux jafu x’se jaqbdu jgħidu) u nsew jiktbu xi ħaġa dwar il-metrika u l-figuri tad-diskors. Mill-banda l-
oħra kien hemm min qagħad jifli vers vers biex janalizza l-figuri tad-diskors biss u ma qal xejn x’ried 
jgħid il-poeta. Aktarx li min għamel hekk ma fehem xejn mill-poeżija. Oħrajn qagħdu jimxu strofa strofa 
u jgħidu xi ħaġa fi kliemhom.  
 
Jidher ċar li dawk li wrew nuqqas ta’ ħila fl-analiżi kritika ma ħadux l-istudju tal-letteratura Maltija bis-
serjetà, u ma nkunux qed nesaġeraw jekk ngħidu li dawn it-talin, barra li ma tħarrġux kif xieraq f’dan l-
eżerċizzju, qatt ma qraw kitbiet ta’ kritika letterarja matul il-kors ta’ studju bi tħejjija għal dan l-eżami. 
Min-naħa l-oħra, min ħa l-istudju ta’ dan is-suġġett bis-serjetà, wera interess waqt l-ispjegazzjonijiet 
tal-għalliem, għamel ix-xogħol li ngħata biex jitħarreġ fil-kitba tal-komponiment letterarju, wessa’ l-
għarfien tiegħu b’qari ta’ kitbiet letterarji u ma qagħadx jiddependi biss fuq in-noti li tah l-għalliem, ġab 
marki għoljin għax wieġeb b’ċerta maturità li tixraq lil dan il-livell. 
 
In-nuqqas ta’ ħila fl-espressjoni flimkien mal-iżbalji sintattiċi u ortografiċi jkunu l-kawża ta’ ħafna telf ta’ 
marki. Ma’ dawn wieħed irid isemmi n-nuqqas ta’ tqassim f’paragrafi u l-punteġġjatura meħtieġa. Għal 
darb’oħra nerġgħu niġbdu l-attenzjoni għal ċerti żbalji komuni li ma jixirqux jidhru f’dan il-livell. 
Fosthom insemmu l-użu ħażin tal-prepożizzjoni ‘fejn’ wara kelma li tindika ‘żmien’, jew meta tintuża 
flok ‘li’ bħala pronom, u l-użu ħażin tal-prepożizzjoni ‘ta’’ wara l-frażi ‘jagħmel / għamel użu’ meta 
suppost tintuża ‘minn’. 
 
Issib xi kandidati li lanqas ikunu jafu x’qed jiktbu u ġieli jikkontradixxu lilhom infushom bħalma juru 
dawn is-sentenzi li kitbu xi kandidati: 

“ir-ritmu huwa mexxej b’ħafna użu ta’ punteġġjatura”; 
“insibu bosta pawsiet sabiex tkun aktar magħġla” ; 
“(il-poeta) juża verbi li juru għeja: ‘bla serħ, bla nifs, bla saħħa’; 
“il-poeżija tikkonsisti f’seba’stanzi kollha trilitteri”; 
“din il-poeżija hija maqsuma fi kwartini bi tliet versi”. 
Xi studenti rreferew għall-‘monografija’ bħala ‘morfoloġija’. 
 

Min ma jkunx studja u ma jkunx jaf x’se jaqbad jgħid issibu jirrepeti l-istess ħaġa jew jibda jivvinta u 
jħawwad poeżija m’oħra jew poeta ma’ poeta ieħor. Ma’ dawn inżidu lil dawk li kitbu ħażin l-ismijiet tal-
poeti jew tal-poeżiji, jew poeta ta’ epoka jitfgħuh f’epoka differenti. 

 
 
It-Tielet Karta 

Taqsima A – Id-Drama 
 
Din it-taqsima hi mfassla bl-għan li tgħin lill-kandidati jiksbu ħila akbar f’dik li hija l-intepretazzjoni tal-
ħajja bħala sensiela ta’ sitwazzjonijiet, li mhux biss huma msemmija imma huma wkoll rappreżentati, 
riprodotti.  L-eżami fid-dramm miktub hu meqjus bħala mezz biex min jistudja d-dramm ikun kapaċi 
jara r-relazzjoni bejn il-ħajja u r-rappreżentazzjoni tal-ħajja. Għalhekk il-mistoqsijiet huma maħdumin 
b’mod li jistiednu lill-kandidati jifhmu x’inhi r-rabta bejn id-dramm u n-nisel tiegħu, jiġifieri l-esperjenza 
stess. Għal dan il-għan l-eżami jisħaq fuq it-tema, il-karatterizzazzjoni u l-ambjent tad-dramm aktar 
milli fuq it-teknika teatrali.  
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Għadd sabiħ ta’ kandidati fehmu dan tajjeb ħafna, tant li ma tawx importanza żejda lin-nisġa tal-
ġrajjiet li jsawru d-dramm, hu liema hu, iżda ddiskutew l-argument li joħroġ sewwasew minn din in-
nisġa. Huma esprimew tajjeb l-idea li d-dramm huwa interpretazzjoni ta’ sitwazzjonijiet, u għalhekk 
taw l-akbar importanza lill-ħsibijiet u lis-sentimenti li huma tipiċi ta’ persunaġġi ewlenin fid-dramm. 
Kemm meta ttrattaw awtur jew ieħor, dawn il-kandidati wrew li jafu li l-istudju tad-dramm mill-aspett 
letterarju għandu dejjem dan l-aspett. Diversi kandidati wrew li mhux biss qraw sewwa t-testi mogħtijin 
fis-sillabu, iżda kkonsultaw ukoll testi kritiċi u fuq kollox segwew dan l-istudju fil-kors tagħhom taħt id-
direzzjoni tal-għalliema, li huma nfushom huma persuni professjonali fl-interpretazzjoni ta’ xogħol 
teatrali, jew letterarju fis-sens wiesa’. L-għarfien tal-karattri u tal-karatterizzazjoni huwa mertu ewlieni 
ieħor tal-ħidma kbira li saret mill-għalliema u mill-istudenti biex inkisbu riżultati tajbin.   
 
Kien hemm kandidati li bħala tweġiba taw ir-rakkont personali tagħhom tal-istorja tad-dramm, u waqt li 
wrew li kienu mħejjijin tajjeb biex jitkellmu dwar id-drammi f’dan id-dawl, ma għarfux imorru lilhinn mill-
istorja, u jwieġbu skont il-mistoqsija.  
 
 
Taqsima B - In-Narrattiva 
 
F’din it-taqsima jidher li ntlaħaq l-ogħla livell minn fost il-mistoqsijiet l-oħra. Bosta kandidati taw prova 
ta’ kemm qraw it-testi mogħtija fis-sillabu b’interess u b’ħeġġa li dehret sikwit fil-mod kif saru t-
tweġibiet. Dan huwa sinjal sabiħ ħafna, u jerġa’ juri kemm l-għalliema tal-Malti f’dan il-livell qed 
jirnexxilhom inisslu fl-istudenti tagħhom apprezzament tal-letteratura bħala arti li tesprimi kulma jista’ 
jħoss kulħadd, ’il barra mil-limiti tal-eżami. Il-mod kif diversi kandidati resqu lejn ir-rakkont tan-novelli 
jew tal-rumanz mogħtija fis-sillabu huwa eżempju inkoraġġanti ħafna għal kull min hu involut f’dan il-
qasam.  
 
Id-diskors kollu f’din it-taqsima huwa mmexxi  kemm mill-għarfien ta’ karattri partikolari u kemm  mill-
iskoperta ta’ kif dawn il-karattri jesprimu l-idea tal-awtur. Ħafna kandidati mhux biss qraw ir-rakkonti 
bħala sensiela ta’ fatti u sitwazzjonijiet, iżda kienu kapaċi jinterpretaw dan kollu fid-dawl tal-istudji li 
għamlu kif ukoll skont l-effetti li n-narrattiva, kemm bħala novella u kemm bħala rumanz, ħalliet 
fuqhom bħala studenti li jaraw il-letteratura bħala għalliema u interpretatriċi tal-esperjenza. Ċerti 
tweġibiet juru biċ-ċar li l-istudju kien jinkludi diskussjoni  tat-test, u li din id-diskussjoni hi r-riżultat tal-
kollaborazzjoni bejn l-għalliema u l-istudenti. Dan jidher f’taqsimiet oħra ta’ dan l-eżami, iżda f’din it-
taqsima partikolari huwa ċar aktar.  
 
 
Taqsima Ċ – Il-Kritika Letterarja 
 
F’din it-taqsima l-kandidati huma mistennija li jagħżlu waħda minn żewġ siltiet ta’ proża ta’ kull xeħta, 
narrattiva, deskrittiva, riflessiva u l-bqija, u jagħmlu analiżi tagħha. Din hi mistoqsija li turi l-ħila 
tagħhom bħala qarrejja attivi li jaqraw mhux biss biex jilqgħu l-ideat u jifhmu x’inhu jingħad lilhom mill-
awtur, iżda wkoll biex jiskopru u japprezzaw il-modi li bihom il-kitba tkun tajba u effettiva.  
 
Ħafna studenti taw prova ċara ta’ kemm kienu mħejjijin tajjeb mill-għalliema tagħhom f’dik li hi s-
sengħa tad-diskors verbali,  u f’dawk li huma l-mezzi li bihom id-diskors ikollu siwi letterarju. Kien 
hemm kandidati  li żvolġew l-analiżi tagħhom billi taw importanza lit-taħdit letterali u lit-taħdit figurattiv 
f’relazzjoni bejniethom, jew billi għarfu d-diversi figuri tat-taħdit. Oħrajn taw l-akbar importanza lill-
iżvolġiment tal-argument bħala sensiela ta’ ideat imqegħdin f’ordni loġiku, skont pjan imfassal minn 
qabel mill-awtur. Diversi kandidati kitbu tajjeb ħafna fuq it-tip ta’ kliem li jsawwar is-silta, u fuq minn 
liema reġistru hu meħud il-lingwaġġ tipiku tas-silta. Ħafna kandidati bnew it-tweġiba tagħhom fuq lista 
li huma għamlu tal-kliem l-aktar tipiku tas-silta.  Fuq dan il-qofol lessikali fasslu l-analiżi kollha tas-silta.  
  
Din il-mistoqsija tidher li laħqet l-għan tagħha għaliex mhux biss kienet waħda mill-aħjar imwieġba, 
iżda wkoll għaliex tat l-opportunità lill-kandidati li jħaddmu u japplikaw testwalment il-prinċipji u l-
metodi tal-kritika letterarja li huma studjaw bħala regola ġenerali għal eżami ta’ din ix-xeħta. Hawn 
ukoll deher tajjeb li l-benefiċċju ta’ din il-mistoqsija jinsab fl-iżvilupp tal-ħila argumentattiva. 
 
Madankollu, kien hemm kandidati li ħarġu għalkollox barra mis-suġġett, jew li kitbu ideat li ma kinux 
marbutin mat-test u mal-mistoqsija. Madankollu, il-ġudizzju ġenerali dwar kif twieġbet din il-mistoqsija 
huwa pożittiv.                                  
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KUMMENT ĠENERALI  
 
L-esperjenza ta’ dan l-eżami turi li hawn għadd sabiħ ħafna ta’ kandidati li huma interessati bis-serjetà 
fl-istudju tal-Malti, ilsien u letteratura, kemm biex jikkwalifikaw għal korsijiet oħrajn u kemm għaliex 
japprezzaw dan il-qasam. Dan l-aspett tal-eżami jidher l-aktar fil-bosta kandidati li jidhru li resqu għall-
eżami tal-Matrikola Avvanzata mħejjijin tajjeb ħafna, billi mhux biss qraw sewwa t-testi li hemm fis-
sillabu iżda wkoll studjaw apprezzamenti kritiċi li fuqhom imbagħad huma setgħu jibnu wkoll l-
interpretazzjoni personali tagħhom. 
 
Min-naħa l-oħra, f’għadd imdaqqas ta’ kandidati oħrajn kien hemm nuqqas serju ta’ għarfien ta’ regoli 
sintattiċi elementari, bħal meta bdew sentenzi b’suġġett u mbagħad komplew b’binja ta’ sentenza 
differenti, kif ukoll nuqqas ta’ għarfien tal-medda tassew wiesgħa u għanja tal-kliem Malti.  Xi drabi 
ntuża kliem Ingliż jew Taljan, meta seta’ ntgħażel kliem Malti. F‘każijiet bħal dawn deher ukoll in-
nuqqas tal-idjoma Maltija, li tista’ tinkiseb bil-qari regolari ta’ testi tajbin, kif ukoll bis-smigħ u bit-taħdit 
tal-lingwa mħaddma tajjeb. B’dan il-mod il-kandidati jifhmu dejjem aktar kemm l-istudju tal-ilsien u tal-
letteratura Maltija, bħall-istudju f’kull lingwa oħra, huwa proċess ta’ ħsieb u ta’ kitba li jgħinu lill-moħħ 
biex jifhem u jesprimi u jikkomunika. 
 
Nixtiequ niġbdu l-attenzjoni wkoll dwar il-fatt li numru mdaqqas ta’ kandidati għadhom mhumiex konxji 
tal-importanza tal-preżentazzjoni ta’ xogħolhom. Ċerti kandidati għandhom tendenza jiktbu żgħir wisq 
u ma jkunx faċli li eżaminatur jagħraf jaqra kitba bħal din. Oħrajn jiktbu ikrah wisq jew b’ittri mxenglin 
jekk mhux ukoll b’ittri ġo xulxin li jkomplu jfixklu u jdejqu lil min irid jaqra x’hemm miktub. Wieħed ma 
jistenniex li jsib kitba illeġibbli f’dan l-eżami. 

 
Bħal kull eżami ieħor, wieħed għandu jħejji ruħu sewwa matul il-kors ta’ studju biex fl-eżami jmur 
tajjeb. Billi f’dan l-eżami jridu jinkitbu komponimenti letterarji, allura huwa meħtieġ li l-kandidati 
jitħarrġu sewwa f’dan it-tip ta’ kitba u ma jridux jinsew ukoll il-qari ta’ kitbiet letterarji għax minn dawn 
jitgħallmu ħafna kif wieħed jiżvolġi komponiment ta’ din ix-xorta. Dan jiggarantixxi dik il-maturità 
meħtieġa għal dan l-eżami. Wieħed mid-difetti komuni ta’ xi kandidati kien in-nuqqas ta’ ħsieb qabel 
jibdew jiktbu. Hawn ta’ min ifakkar li l-kandidat ma jridx jaħseb biss fil-poeżiji relatati mat-tema li jkun 
se jwieġeb dwarha, iżda huwa aktar importanti li jaħseb fl-argumenti jew kummenti mitluba mill-
mistoqsija. Dan in-nuqqas ta’ ħsieb jikkawża tweġibiet xotti b’nuqqas ta’ żvilupp tal-argument/i. Li 
wieħed jikkonċentra fuq ftit poeżiji relatati mat-tema tal-mistoqsija u jagħti biss ħjiel tal-ħsieb tagħha, 
ma jkunx kiteb komponiment letterarju serju u xieraq għal dan il-livell. Fil-mistoqsijiet kollha jkun 
hemm ċar: ‘ikkummenta’ jew ‘iddiskuti’.  

 
Rigward in-noti li jingħataw mill-għalliema, wieħed irid jużahom b’mod aktar personali u mhux 
jitgħallimhom bl-amment u jitfagħhom fuq il-karta tal-eżami eżatt kif studjahom. It-taħriġ tal-kitba ta’ 
komponiment letterarju matul il-kors jagħti ċans tajjeb biex il-kandidat jagħti dik il-bixra aktar personali 
lil dawn in-notamenti li jingħata mill-għalliem tiegħu. 
 
        
Iċ-Chairperson 
Il-Bord tal-Eżaminaturi 2014 


