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IL-MALTI FIL-LIVELL INTERMEDJU 
SESSJONI TA’ MEJJU 2013 

RAPPORT TAL-EŻAMINATURI 
 

L-għadd ta’ kandidati li nkitbu għall-eżami tal-Malti fil-livell Intermedju li sar f’Mejju tal-
2013 kien ta’ 565, waqt li fl-2012 kien ta’ 590; kien hemm 623 fl-2011, 626 fl-2010, u 650 fl-
2009. L-istatistika li tidher hawn taħt turi li 49.8% tal-istudenti li għamlu dan l-eżami f’Mejju tal-
2013 ġabu bejn A u C (47.5% fl-2012) waqt li 88.5% ġabu bejn A u E (84.1% fl-2012). 
 

Mejju 2013 
 

Grad A B C D E F ASSENTI  Total 

Numru ta’ Kandidati 20 66 196 134 84 55 10 565 

% tat-total 3.5 11.7 34.7 23.7 14.9 9.7 1.8 100.0 

  
 

Mejju 2012 
 

Grad A B C D E F ASSENTI  Total 

Numru ta’ Kandidati 17 69 194 131 85 85 9 590 

% tat-total 2.9 11.7 32.9 22.2 14.4 14.4 1.5 100.0 

  
 

Mejju 2011 
 

Grad A B C D E F ASSENTI Total 

Numru ta’ Kandidati 23 70 207 148 84 82 9 623 

% tat-total 3.7 11.2 33.2 23.8 13.5 13.1 1.4 100.0 

 
 

Bħal fis-snin li għaddew, id-distribuzzjoni tal-gradi f’Mejju 2013 turi li hemm żewġ 
kategoriji ta’ kandidati li jagħmlu dan l-eżami: dawk li jidħlu għalih bis-serjetà u  jagħmlu 
ħilithom biex iġibu l-ogħla marki u dawk li ma jitħejjewx biżżejjed. Il-kitbiet fil-karti tal-eżami 
jirriflettu din id-distinzjoni bejn tħejjija tajba ħafna u nuqqas ta’ tħejjija fost studenti li 
temmew l-edukazzjoni postsekondarja tagħhom u jridu jkompli jistudjaw jew jidħlu fid-dinja 
tax-xogħol. 
 
L-ORALI (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 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 tkopri 10% tal-marka globali.  

 
Jeħtieġ li l-istudenti jipprattikaw it-taħdit minn mindu jkunu żgħar biex irabbu fihom 

ċerta kunfidenza u jitgħallmu jużaw Malti addattat fit-taħdit “formali” tagħhom. Il-Bord tal-
Eżaminaturi jissuġġerixxi wkoll li l-istudenti jidraw jaqraw kotba u rivisti bil-Malti u jisimgħu 
programmi ta’ kwalità fuq il-mezzi tax-xandir sa minn kmieni fl-iżvilupp edukattiv tagħhom. Fejn 
tidħol it-tematika, importanti li l-istudenti jkollhom għarfien ta’ dak li jkun qed jiġri fis-soċjetà ta’ 
madwarhom. 
 
It-temi li ngħataw fis-sessjoni ta’ Mejju 2013 kienu dawn: 
 

• Id-Dar Ideali Tiegħek 
• Ir-Rwol tar-Reliġjon f’Soċjetà li Dejjem Tinbidel 
• L-Attività Fiżika u l-Ikel li Nieklu 
• Taħseb li n-Nisa għandhom Inqas Opportunitajiet mill-Irġiel f’Malta, speċjalment fuq 

il-Post tax-Xogħol?  
• Il-Faqar Materjali f’Malta 
• Skejjel Kbar u Skejjel Żgħar fil-Livell Sekondarju u fil-Livell Postsekondarju 
• Metodi Ġodda ta’ Tnissil Uman  
• L-Istazzjonijiet Nazzjonali tax-Xandir 
• Il-Karnival Ideali Tiegħek 
• Il-Ġbir tal-Fondi għall-Karità fil-Gżejjer Maltin 
• It-Tqala fost l-Istudenti fis-Sekondarja u fl-Iskejjel Postsekondarji 
• L-Ilma f’Malta: Riżorsa Limitata 

 
Jidher li ħafna mill-istudenti qed ikunu ppreparati għall-orali. Jafu li t-temi huma relevanti 

u marbutin mal-attwalità u li temi kontemporanji bħal dawn iqajmu interess u ħtieġa ta' 
diskussjoni serja. Iżda jrid jingħad ukoll li ftit ħafna kienu dawk li kienu aġġornati dwar il-fatti 
reċenti, donnhom il-biċċa l-kbira ma kinux qed isegwu dak li kien qed jiġri madwarhom. Barra 
minn hekk, b’mod ġenerali l-vokabularju tal-kandidati kien limitat u ħafna spiċċaw iduru mal-
istess idea u mal-istess kliem.  
 

Uħud mill-istudenti jinħasdu meta jaraw it-tema li tinzertalhom, imma mbagħad, kemm 
għax ikollhom minuta biex jitħejjew u kemm għax jiddiskutu mal-eżaminaturi, jaqbdu l-fil tal-ħsieb 
sew u jitkellmu b’ċerta ħila u kunfidenza. Il-ħafna punti għad-dispożizzjoni tal-eżaminaturi jgħinu 
lill-istudenti biex jiżviluppaw aspetti differenti tat-tema li jkollhom. Ħafna kandidati argumentaw 
b’mod koerenti u b’Malti tajjeb. Madankollu, numru żgħir ta’ kandidati ma kinux jafu fiex 
jikkonsisti l-eżami. 

 
Dawk li kellhom it-tema dwar in-nisa fuq il-post tax-xogħol kienu midħla sew tagħha. 

Tkellmu dwar l-importanza li n-nisa jkollhom l-istess kundizzjonijiet tal-irġiel. Semmew il-fatt li xi 
xogħlijiet tal-id bħall-bini ma “jistennewx” li jagħmluhom in-nisa. Semmew li fil-politika u f’karigi 
għoljin f’Malta għadek issib iżjed irġiel. Kien hemm min semma l-eżempju tal-eks Prim Ministru 
Margaret Thatcher li mietet il-jum ta’ qabel. 

 
Ħafna minn dawk li tkellmu dwar “Il-Faqar Materjali” qalu li qed jiżdied u tkellmu fuq l-

importanza tal-karità li ttaffi l-faqar. Minkejja l-esperjenzi diretti tagħhom bħala studenti, għadd 
ta’ kandidati sabuha bi tqila biex jitkellmu dwar it-tema tal-iskejjel kbar u żgħar. 
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Dawk li kellhom it-tema tal-“Ġbir tal-Fondi” kienu midħla tagħha sew, aktarx minħabba li 
hija komuni fuq ix-xandir. Semmew fost l-oħrajn L-Istrina u l-programm Xarabank li regolarment 
jagħmel il-ġbir. Kien hemm min semma li għamel xogħol volontarju. 

 
It-tema dwar “It-Tqala fost l-Istudenti” wkoll intlaqgħet tajjeb u ħafna għarfu l-fatt li qed 

tiżdied. Kien hemm kandidati li huma stess għaddew minn din l-esperjenza u spjegaw li għall-
bidu ma kinitx sitwazzjoni faċli. Kandidati oħrajn irrakkontaw dwar sħabhom li għaddew minnha. 
Kien hemm min semma li studenti tqal għadhom jiffaċċjaw problemi. Għalkemm it-tema ta’ “L-
Ilma f’Malta” hija tema attwali kien hemm studenti li għall-bidu ma kinux jafu x’se jgħidu fuqha.  

 
L-istess jista’ jingħad dwar “Metodi Ġodda ta’ Tnissil Uman.” Uħud mill-kandidati 

maskili ħassewhom skomdi u dehru li ftit jafu dwar is-suġġett. Hija ħasra kbira li hemm studenti 
deħlin l-Università jew fid-dinja tax-xogħol li mhux kapaċi jitkellmu fuq tema attwali u importanti li 
damet ħafna tiġi diskussa fil-pubbliku. Min-naħa l-oħra kien hemm kandidati, kemm ġuvintur kif 
ukoll tfajliet, li tkellmu b’kunfidenza dwar dan is-suġġett. Ċerti studenti kienu infurmati sew dwar 
is-suġġett u semmew metodi differenti ta’ tnissil mingħajr l-intervent tal-eżaminaturi. L-istudenti 
kollha wrew ċerta responsabbiltà u serjetà fid-diskussjoni. Għad illi hu suġġett li biex titħaddet 
dwaru trid tuża għadd ta’ kliem tekniku mill-Ingliż, ħafna użaw dan il-kliem tajjeb. L-istudenti 
wrew li kapaċi jitħaddtu dwar suġġetti bħal dawn b’Malti tajjeb u fejn hemm kelma bil-Malti li 
taqdina diġà ma ssellfux bl-addoċċ. Interessanti li ftit kienu dawk li kkunsidraw l-idea ta’ 
adozzjoni u fostering mingħajr l-intervent tal-eżaminaturi. Xi wħud donnhom ħadu r-ruħ li 
setgħu jiftħu l-argument tagħhom fuq dawn l-aspetti wkoll. 

 
L-istudenti li inzertaw it-tema ta’ “Id-Dar Ideali Tiegħi” dehru kuntenti biha, aktarx għax 

kellhom iċ-ċans jimirħu sew fis-suġġett minħabba li kien wieħed suġġettiv. Madanakollu, ħafna 
studenti spiċċaw iduru mal-istess ideat, fosthom il-kmamar li jridu li jkollhom fid-dar, u 
m’esplorawx ideat bħal x’għamara, x’tip ta’ għamara, kuluri, tessuti, eċċ. Għadd ta’ studenti 
kienu xotti fl-użu tal-aġġettivi u ftit użaw aġġettivi li ma nisimgħux kuljum: f’dan il-livell tistenna li 
l-kandidati jmorru lil hinn minn “kbir” u “sabiħ.” 

 
L-istudenti li kellhom jitkellmu dwar “Ir-Rwol tar-Reliġjon f’Soċjetà li Dejjem Tinbidel” 

kienu infurmati ferm fuqha u tkellmu b’ċerta ħila. Diversi studenti dehru li qagħdu attenti kif 
jesprimu ruħhom dwar dan is-suġġett u għad illi qalu dak li kellhom jgħidu dejjem skużaw lilhom 
infushom meta qalu xi idea li ma tirrispettax dak li jintqal fir-reliġjon Kattolika. Dan juri kemm hu 
sensittiv is-suġġett u fl-istess waqt kemm għadd ta’ nies joqogħdu attenti u forsi lura milli 
jitħaddtu dwaru.  

 
Dawk l-istudenti li tkellmu dwar it-tema ta’ “L-Attività Fiżika u l-Ikel li Nieklu” kienu 

mħejjija wkoll. Għad illi ħafna bdew billi qalu affarijiet ovvji, id-diskussjoni mal-eżaminaturi 
xprunathom biex jiżviluppaw ideat validi u ta’ aktar piż. Ngħidu aħna, ħafna mill-istudenti kienu 
infurmati dwar il-problemi ta’ saħħa marbuta ma’ dan is-suġġett. Uħud tkellmu fuq esperjenzi 
personali, fosthom esperjenzi fl-iskejjel meta kienu iżgħar u anke ta’ ħbieb tagħhom. 

 
Ħafna donnhom tħawdu meta ġew biex jitkellmu dwar “L-Istazzjonijiet Nazzjonali tax-

Xandir” u m’għarfux eżatt x’riedet tfisser din it-tema. Ħafna baqgħu mal-idea tal-istazzjoni 
nazzjonali tax-xandir televiżiv u lanqas biss ikkunsidraw l-idea tar-radju, donnu stazzjon tax-
xandir ifisser biss televiżjoni. Bosta studenti m’għamlux differenza bejn l-istazzjonijiet nazzjonali 
tax-xandir u dawk privati u semmew l-istazzjonijiet tal-partiti u kemm jimpikaw ma’ xulxin. Ftit 
kienu mgħarrfa dwar stazzjonijiet barranin jew tal-anqas kif jaħdmu stazzjonijiet barranin. L-
istudenti ħassewhom komdi jitkellmu fuq l-użu tal-lingwi fuq l-istazzjon nazzjonali tax-xandir u 
dehru li dan is-suġġett huma sensittivi għalih, b’simpatija lejn il-Malti. Ħafna kienu tal-idea li 
għandu jkun hemm iktar stazzjonijiet televiżivi fuq l-Internet, bħal dawk marbutin mal-gazzetti. 
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Bħat-tema tad-dar ideali, it-tema tal-“Karnival Ideali Tiegħek” kienet suġġettiva u 

għalhekk l-istudenti setgħu jiġru biha. Hija tema li fiha l-istudenti setgħu jkunu kreattivi meta 
ġew biex jesprimu l-fehmiet u l-ħsus tagħhom dwarha, iżda xi wħud ma għarfux jagħmlu dan. 
Għal darba oħra, għadd ta’ studenti kienu xotti fil-vokabolarju tagħhom u damu jduru madwar l-
istess ideat. Ħafna rabtu dan is-suġġett ma’ esperjenzi personali iżda meta ġew biex jitkellmu 
dwar ideat fuq livell kollettiv ma kinux kapaċi jagħmlu dan jew tal-anqas m’esprimewx l-ideat 
tagħhom bl-aħjar mod possibbli. 
 
L-EŻAMI TAL-KITBA (90%)  
 
TAQSIMA A – IL-KOMPONIMENT ĠENERALI (30%) 
 
Il-komponiment ġenerali jiġi eżaminat skont:  
 

a) L-ideat dwar is-suġġett u l-kreattività. 
b) L-istil u l-istruttura tal-kitba. Il-kitba trid tixhed li l-kandidati kapaċi jħaddmu Malti 

idjomatiku u vokabularju varjat, u jippreżentaw xogħolhom b’mod xieraq, b’taqsim 
f’paragrafi u b’punteġġjatura f’lokha. 

c) Il-grammatika u s-sintassi jridu jkunu korretti u juru li l-istudenti jafu jesprimu ruħhom 
tajjeb.   

d) L-ortografija trid tkun korretta u aġġornata. 
 

Il-kandidati li jiktbu inqas minn 450 kelma jiġu ppenalizzati. 
 
It-temi tal-komponiment ġenerali fis-sessjoni ta’ Mejju 2013 kienu dawn: 
 

1. Il-Belt Valletta: belt kapitali Ewropea tal-kultura? 
2. Taħseb li f’Malta koppji tal-istess sess għandu jkollhom id-dritt jiżżewġu, bħalma 

għandhom f’xi pajjiżi Ewropej? 
3. Ħbieb li kapaċi jisimgħu lil xulxin. 
4. L-aħħar tlitt ijiem ta’ ħajti. 
5. Studji reċenti jissuġġerixxu li l-logħob tal-kompjuter, speċjalment logħob interattiv li 

jinvolvi iktar minn persuna waħda, huwa iktar dinamiku għall-iżvilupp tal-moħħ mill-ħin 
mgħoddi quddiem it-televiżjoni. 

6. Jien nigdeb. 
 

Fil-kitba tal-komponiment ġenerali kien hemm nuqqasijiet kemm fit-trattament tas-
suġġett magħżul kif ukoll fl-użu tal-lingwa. B’mod ġenerali dawn iż-żewġ nuqqasijiet instabu 
flimkien iżda kien hemm komponimenti li fihom is-suġġett ġie ttrattat b’ċerta ħila iżda b’lingwa 
batuta, u komponimenti oħrajn li fihom il-lingwa ntużat pjuttost tajjeb iżda l-argumenti kienu 
superfiċjali. Għadd ta’ kandidati jidher li ma tawx kas tat-twissija fil-bidu nett tal-karta biex jiktbu 
“Malti tajjeb” u għamlu “żbalji fl-idjoma, fis-sintassi u fl-ortografija” li inevitabbilment naqqsu 
ħafna l-marki.  
 

Ħafna studenti taw kas tat-tqassim tal-paragrafi. Madankollu, fejn tidħol il-maturità fl-
ideat, ftit kienu dawk li wrew xi livell għoli fl-iżvilupp tal-ħsieb. Barra minn hekk, ma kienx hemm 
ħafna studenti li kitbu Malti tassew sabiħ u mexxej u li tieħu gost taqrah. Xi wħud imbagħad 
kellhom ideat tassew maturi, mogħnija b’Malti sabiħ u mexxej u li tieħu gost taqrah. Kien hemm 
min ma kellu ebda żball tal-lingwa, la fl-ortografija, la fil-grammatika jew fis-sintassi, u lanqas fl-
idjoma. 
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L-eżaminaturi għadhom jiltaqgħu ma’ komponimenti li fihom ikun hemm paragrafu 
wieħed fil-korp tax-xogħol u sintassi ħażina. Hemm kandidati li jiktbu l-Malti mingħajr ħsieb. Dan 
huwa nuqqas kbir u serju, speċjalment f’dan il-livell postsekondarju. Kien hemm min kellu 
ortografija fqira ħafna u bi żbalji banali u tassew koroh. Dan kollu ma tippretendihx f’dan il-livell. 
Kien hemm komponimenti b’għadd ta’ żbalji f’kull vers. 

 
Barra minn hekk, kien hemm bosta li ma żammewx mat-tul tal-komponiment u kitbu 

inqas minn 450 kelma, li huwa l-minimu mitlub minnhom; is-sillabu jgħid li “l-komponiment irid 
ikun fih bejn 450 u 500 kelma.” Xi kandidati kitbu inqas minn 300 kelma u oħrajn ħallew il-
komponiment ġenerali għall-aħħar u kitbu inqas minn 250 kelma. Dawk li ma żammewx mat-tul 
ġew ippenalizzati. Ftit ħafna kienu dawk il-kandidati li niżżlu n-numru ta’ kliem li bejn wieħed u 
ieħor kitbu fl-aħħar tal-komponiment.  

 
Minkejja li l-istudenti jafu li għandhom jippjanaw il-komponiment tagħhom u jippruvaw 

kemm jista’ jkun jimxu ma’ dak il-pjan, ix-xogħol wera li kien hemm għadd mhux żgħir ta’ 
kandidati li ma fasslux il-kitba tagħhom. Xi kultant il-kandidati jibdew jiktbu bla ma jkollhom l-
iċken ħjiel fejn iridu jaslu bl-ideat jew l-argumenti tagħhom u sikwit tarahom jerġgħu lura għall-
istess argument li jkunu tkellmu fuqu qabel. Dan juri nuqqas serju ta’ ppjanar. 

 
Għadd kbir ta’ kandidati użaw il-punteġġjatura b’mod korrett biex ifissru ruħhom b’mod 

effettiv iżda xorta waħda kien hemm studenti li kitbu sentenzi li ma jagħmlux sens minħabba użu 
ħażin tal-punteġġjatura. L-istudenti jridu jifhmu li meta ma jħejjux pjan tematiku għall-
komponiment għandhom it-tendenza li jagħmlu żbalji lingwistiċi banali għax ma jkunux jistgħu 
jlaħħqu sew mal-iżvilupp tematiku u l-espressjoni lingwistika fl-istess ħin. 

 
Xi wħud ftit jagħmlu distinzjoni bejn il-Malti mitkellem u l-Malti miktub: għadhom ma jafux 

li f’xogħol ta’ dan il-livell għandhom jiktbu Malti idjomatiku, b’lingwaġġ mexxej, mirqum u sabiħ 
tipiku tal-lingwa miktuba. 

 
L-għażla tat-temi li ngħataw fis-sessjoni ta’ Mejju 2013 offriet il-possibilità li l-kandidati 

jiktbu komponimenti li jinqdew b’tipi differenti ta’ lingwa u b’tematika li tvarja sew minn dik dwar 
il-Belt Valletta bħala belt kulturali Ewopea sa dik dwar id-drittijiet ta’ koppji tal-istess sess, waħda 
mit-temi li kitbu fuqha għadd ta’ studenti. Għalkemm l-enfasi hija fuq l-espressjoni jeħtieġ li l-
istudenti jiktbu komponimenti li jkollhom kontenut tematiku li jirrifletti l-età tagħhom u l-livell ta’ 
dan l-eżami fl-intermedju. F’komponimenti li joffru l-possibilità ta’ kitba narrattiva, bħal “L-aħħar 
tlitt ijiem ta’ ħajti,” il-kandidati jridu juru li kapaċi jirrakkontaw storja b’mod effettiv u mhux 
prevedibbli billi jużaw strateġiji narrattivi li jirnexxu u joffru perspettivi mhux tas-soltu. 

 
Il-kandidati li jiktbu dwar temi inqas impenjattivi intellettwalment, bħal “Ħbieb li kapaċi 

jisimgħu lil xulxin,” u “Jien nigdeb,” iridu joqogħdu b’seba’ għajnejn li ma jaqgħux fl-isterjotipi u 
jirrepetu dak li jkun diġà magħruf minn kulħadd. L-isfida f’titlu li jista’ jidher “ħafif” taf tkun ikbar 
minn dik li toffri tema inqas magħrufa jew diretta. 
 
TAQSIMA B – IL-KOMPONIMENT FUQ IL-LINGWISTIKA (20%)  
 
F’din it-taqsima l-istudenti kellhom jagħżlu titlu wieħed minn dawn it-tlieta: 
 

1. L-ilsien Malti mal-medda taż-żmien kellu jinfetaħ u jilqa’ fih għadd ta’ kliem ġdid biex 
jibqa’ lsien ħaj u effettiv. Agħti l-fehma tiegħek. 

2. Ikteb dwar it-trasferiment metaforiku u metonimiku, l-omonimija u l-omofonija fil-lingwa 
Maltija. 
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3. Il-prefissi, l-infissi u s-suffissi huma għodda siewja fil-morfoloġija Maltija biex jinħoloq 
kliem ġdid.  

 
Il-komponiment lingwistiku ġie eżaminat skont il-kontenut tiegħu (l-argumenti u l-ideat 

rilevanti għas-suġġett u l-użu tajjeb ta’ eżempji rilevanti u oriġinali), skont l-espressjoni (l-iżvilupp 
tal-ideat u l-koeżjoni, u l-grammatika u s-sintassi) u skont l-ortografija. Ir-riproduzzjoni ta’ eżempji 
mhux oriġinali għax diġà mogħtija fit-test akkademiku stabbilit jew minn ħafna kandidati oħrajn 
ma tagħtix l-impressjoni li l-kandidati kapaċi jħaddmu l-kunċetti lingwistiċi li jkunu studjaw.  
 

Minħabba n-natura pjuttost stabbilita u aktarx prevedibbli tal-mistoqsijiet tal-lingwistika, 
il-qasam li fih il-kandidati jistgħu verament juru kemm internalizzaw il-kunċetti u l-fenomeni 
lingwistiċi huwa proprju dak tal-eżempji. Aspett ieħor li jfittxu l-eżaminaturi meta jaraw it-
tweġibiet huwa li l-kitba tkun organika fil-mixja tematika u stilistika tagħha; komponiment 
m’għandux ikun sempliċiment il-ġabra ta’ sensiela ta’ noti, kultant anki miftumin minn xulxin. 

 
Għal darb’oħra, l-għażla li kellhom il-kandidati fil-karta tal-eżami kienet waħda 

raġonevoli. It-tliet mistoqsijiet li ngħataw kienu diretti u ċari u jirriflettu l-għarfien li jrid ikollhom 
tas-suġġett l-istudenti fil-livell intermedju.  

 
Il-mistoqsija numru 1 kienet l-iktar waħda li ntgħażlet għax tħares lejn l-iżvilupp tal-ilsien 

Malti matul is-sekli, tema li ħafna studenti jsibuha interessanti. Il-maġġoranza ta’ dawk li għażlu 
din il-mistoqsija taw għadd kbir ta’ eżempji, kif għandu jkun, xi wħud tassew fid-dettall. Iżda kien 
hemm studenti li ma taw ebda eżempji mit-taħdit ta’ kuljum li juru kif żviluppat il-lingwa Maltija. 
Kien hemm uħud ukoll li ma tawx importanza lil xi wieħed mill-elementi li jsawru l-ilsien Malti. 
Bosta kkonċentraw fuq l-element Rumanz, u l-elementi l-oħrajn, speċjalment l-element Ingliż, ftit 
li xejn semmewhom. Bosta wkoll injoraw għalkollox l-element Għarbi, il-pedament tal-ilsien Malti, 
jew argumentaw li “l-Għarbi daħal fil-Malti” meta nafu li n-nisel tal-Malti li nitkellmu llum huwa fil-
fatt l-Għarbi. 
 

Jeħtieġ li l-istudenti jirrispettaw il-lingwa mitkellma u miktuba u jħaddmuha b’elokwenza 
biex jikkomunikaw b’mod sabiħ u effettiv u biex itejbu l-livell edukattiv u kulturali tagħhom. Barra 
minn hekk, huwa importanti li l-kandidati jagħtu eżempji kemm jista’ jkun oriġinali biex juru li 
ħakmu tajjeb it-tema li qed jiktbu fuqha u mhux qegħdin sempliċiment jirrepetu dak li tgħallmu 
jew qraw fil-ktieb jew fin-noti. 
 
TAQSIMA Ċ u D – IL-KOMPONIMENTI TAL-LETTERATURA  
 

It-tweġibiet tal-istudenti ġew eżaminati skont il-kontenut tagħhom (ir-rilevanza u l-
iżvilupp tal-argumenti u l-ideat, u r-rabta ta’ kollox flimkien), l-espressjoni (minn naħa, il-
kwotazzjonijiet u r-referenzi, u min-naħa l-oħra, l-idjoma, il-grammatika u s-sintassi) u l-
ortografija. Fil-każ tal-kwotazzjonijiet u r-referenzi, l-istudenti jistgħu jużaw kemm 
kwotazzjonijiet preċiżi bejn il-virgoletti doppji kif ukoll kwotazzjonijiet (jew referenzi) indiretti 
għat-testi letterarji jew kritiċi li juru għarfien tajjeb ta’ dawn it-testi. 
 

L-eżaminaturi nnutaw għadd ta’ nuqqasijiet rikorrenti fil-komponimenti dwar il-proża 
letterarja u dwar il-poeżija. Wieħed minnhom għandu x’jaqsam mal-introduzzjoni: Il-kandidati 
jridu jifhmu li l-introduzzjoni hija kruċjali biex juru x’se tkun il-pożizzjoni kritika ewlenija li se 
jieħdu fil-komponiment tagħhom. 
 

Fil-konklużjoni l-istudenti jistgħu jiġbru l-punti ewlenin tal-kitba tagħhom u 
jippreżentawhom, idealment, f'dawl ġdid, iżda l-biċċa l-kbira kitbu sentenzi psewdofilosofiċi fuq il-
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futur tal-pajjiż jew tal-lingwa, fuq l-imħabba lejn in-natura, u prietki ta’ din ix-xorti. Kien ikun aħjar 
kieku rriflettew fuq il-viżjonijiet li jippreżentaw l-awturi Maltin fuq it-temi differenti li jaffrontaw.  
 
TAQSIMA Ċ – IL-KOMPONIMENT FUQ IL-POEŻIJA (20%) 
 

Jidher li l-istudenti batew iżjed biex jiktbu l-komponiment dwar il-poeżija milli dwar in-
narrattiva jew id-drama. Fil-każ tal-proża letterarja, ħafna studenti wrew ħila kif jiżvolġu argument 
u ma' kull pass irreferew għal ġrajjiet, episodji u karattri mix-xogħol letterarju li kienu qegħdin 
jiktbu fuqu.  

 
Fil-każ tal-komponiment dwar il-poeżija, il-biċċa l-kbira tal-istudenti għamlu lista ta' 

ħames jew sitt poeżiji u taw paragrafu “deskrittiv” fuq kull waħda, bħallikieku poeżija toffri biss 
kontenut informattiv fiss u statiku li m’għandu xejn mid-dinamiċità intrinsika tal-letteratura. Trid 
tinftiehem bħala relazzjoni li tinbena kull darba bejn it-test u qarrejja individwali li jagħtuh il-ħajja. 
In-nuqqas ta’ interazzjoni ġenwina mal-poeżiji deher fil-mod kif għadd ta’ studenti daħħlu 
referenzi jew kwotazzjonijiet mill-poeżiji li ma kellhomx funzjoni ċara u relatata mal-argument tat-
tema magħżula. 

 
Kull paragrafu għandu jiddiskuti aspett importanti tal-mistoqsija magħżula, u r-referenzi 

għall-kontenut tematiku u l-istil tal-poeżiji jridu jirfdu l-argument prinċipali tal-paragrafu. L-
istudenti jridu jifhmu li l-mistoqsijiet dwar il-poeżija Maltija jiffukaw fuq kif il-poeti Maltin ta’ 
ġenerazzjonijiet differenti jirrappreżentaw il-ġens Malti, il-pajsaġġ u r-relazzjonijiet umani, u ma 
jassumux li dak li jgħidu l-poeti huwa xi tip ta’ “verità assoluta.” Il-poeti u l-kitbiet tagħhom 
jirriflettu żmienhom, il-konvenzjonijiet letterarji (tematiċi u stilistiċi) li trawmu fihom, u l-għażliet 
individwali tagħhom bħala persuni bi storja individwali unika, kemm bħala bnedmin u kemm 
bħala poeti. 

 
Kien hemm kandidati li qassmu l-komponiment b’mod tajjeb ħafna billi semmew aspetti 

differenti tat-tema magħżula u ġabu l-eżempji. Fejn setgħu qabblu xogħlijiet differenti. Oħrajn li 
qassmuha inqas tajjeb imxew skont il-poeżiji bla ma rabtu mal-aspetti differenti tat-tema. 

 
Ħafna studenti jbatu fejn tidħol il-kitba tal-ftuħ u l-għeluq tal-komponiment letterarju. 

Hawnhekk importanti li t-tweġibiet ikollhom introduzzjoni u konkluzjoni li jirriflettu fuq il-mistoqsija 
u jkun fihom kontenut tematiku importanti, mhux diskors ovvju jew bla sustanza, ngħidu aħna 
repetizzjoni tat-titlu. 
 
Kummenti dwar i ż-żewġ temi li ng ħataw: 
 

10. Kultant l-ambjent naturali huwa t-tema ewlenija tal-poeżija; drabi oħra, isir għodda f’idejn 
il-poeti biex jiktbu dwar temi oħrajn. 

11. Minkejja d-differenzi ta’ bejniethom, il-bnedmin ifittxu li jibnu relazzjonijiet ma’ bnedmin 
oħrajn. Kif jittrattaw dawn ir-relazzjonijiet il-poeti Maltin?  
 
Kif tistqarr il-“mistoqsija” nru. 10, il-poeżija Maltija tintuża biex titkellem dwar in-natura, u 

għalhekk fl-antoloġija hemm poeżiji dwar annimali (bħal “Il-Ħmar tas-Sienja” ta’ Marjanu Vella u 
“Il-Bilbla” ta’ Ġorġ Zammit. Fl-istess ħin, il-poeżija Maltija tinqeda b’elementi tan-natura biex 
titkellem dwar il-ħajja, il-mard, il-mewt, l-imħabba, eċċ. Sikwit in-natura tintuża bħala metafora. 
Ngħidu aħna, f’“Il-Mewt tas-Sieħba,” Anton Buttigieg juża l-imlieveż bħala metafora jew 
similitudni tal-koppja magħmula mill-poeta u martu (u wliedu). Anki f’“Żagħżugħ ta’ Dejjem,” Dun 
Karm juża l-baħar biex jirrappreżenta l-forza superjuri taż-żmien u l-mod kapriċċuż ta’ kif jittratta 
lill-bnedmin.  
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Idealment, l-istudenti jqassmu l-komponiment tagħhom skont aspetti tat-tema, u mhux 
skont il-poeżiji li jsemmu. F’dan il-każ, dan ifisser, ngħidu aħna, li jaqbdu r-rappreżentazzjoni tal-
baħar u jiktbu paragrafu fuq hekk li fih idaħħlu eżempji ta’ dak li qed jgħidu (eż. “Żagħżugħ ta’ 
Dejjem” ta’ Dun Karm). 

 
Il-mistoqsija lill-istudenti ma torbothomx li jsemmu xogħlijiet ta’ qabel u ta’ wara l-

Indipendenza, imma jagħtu impressjoni tajba jekk juru li għandhom stampa wiesgħa tal-poeżija 
Maltija. Il-Moderni għandhom tendenza jiffukaw iżjed fuq il-qerda tal-ambjent naturali mill-
bnedmin insensittivi, bħal fil-poeproża ta’ Victor Fenech (“Tradiment,” “Iż-Żabra”), imma huma 
wkoll jissaħħru bin-natura (Joe Friggieri, “Hemm Fjura Rqiqa”). F’“Bomblu Għana” Anton 
Buttigieg juża l-atmosfera tan-natura, tal-pajsaġġ, biex jirrakkonta storja ta’ mħabba. Il-fertilità 
tan-natura hija assoċjata mal-imħabba u fl-istess ħin tirrappreżentaha. 

 
Dawk l-istudenti li ffukaw fuq kif tintuża l-lingwa biex tiżviluppa din it-tema (ngħidu aħna 

t-ton, jew il-metafori u s-similitudnijiet) laħqu livell għoli. Ngħidu aħna, Anton Buttigieg jinqeda bl-
għasafar biex jitkellem dwar ir-relazzjoni bejn il-mara, żewġha u l-ulied. 

 
Bosta kandidati li wieġbu din il-“mistoqsija” ddiskutew aspetti differenti tagħha. Aspett li 

tkellmu fuqu bosta huwa l-qerda tal-ambjent fi żmienna billi semmew xogħlijiet bħal “Tradiment” 
u “Iż-Żabra” ta’ Victor Fenech, “Il-Bikja tar-Razzett” ta’ Pawlu Aquilina, “Lill-Pitirross” ta’ Wistin 
Attard, u “Il-Moll” ta’ Carmel Attard. Kien hemm min semma l-moħqrija tal-annimali (eż. “Il-
Bagħal tas-Sienja” u “Il-Ħuta” ta’ Anton Buttigieg, “Il-Ħmar tas-Sienja” ta’ Marjanu Vella, u “Fatal 
Flight” ta’ Mario Azzopardi). 

 
Bosta kandidati kitbu li n-natura ntużat bħala allegorija bħal f’“Il-Mewt tas-Sieħba” u “Il-

Bejta” ta’ Anton Buttigieg. Aspett ieħor huwa li n-natura tfakkar lill-poeta f’Alla u għalhekk hija 
sagra, bħal ma jgħid Anton Buttigieg f’“Il-Ħolma t’Alla u Ġorġ Zammit f’“Gelmus.” Ħafna semmew 
li n-natura hija għajn ta’ ispirazzjoni, bħal f’“Għajn Riħana” ta’ Ġorġ Zammit u “L-Għajn fil-Misraħ” 
ta’ Joe Friggieri. Dawk li semmew il-biċċa l-kbira ta’ dawn l-aspetti marru tajjeb. Min kien xott u 
semma aspett wieħed biss mar inqas tajjeb. 
 

L-istess kriterju dwar it-tqassim tal-paragrafi, l-introduzzjoni u l-konklużjoni jgħodd, 
naturalment, għal din it-tieni tema dwar il-poeżija Maltija (nru. 11). 
 

Il-poeti jitkellmu dwar ir-relazzjoni ta’ mħabba, ir-relazzjonijiet fi ħdan il-familja, ir-
relazzjoni speċifika mal-omm jew ma’ persuni għeżież oħrajn li jkunu mietu, mal-ulied, u man-
nies fis-soċjetà (bħal fil-każ ta’ “Il-Kotra u Jien” u “Mill-Ġdid Poeta” ta’ Rużar Briffa). 

 
L-istudenti li jiffukaw fuq kif qed tintuża l-lingwa biex tiżviluppa t-tema (ngħidu aħna t-ton, 

jew il-metafori u s-similitudnijiet li jintużaw), ikunu qed jilħqu livell għoli. Eż. Anton Buttigieg li 
jinqeda bl-għasafar biex jitkellem dwar ir-relazzjoni bejn il-mara u r-raġel, u anki l-ulied.  

 
Ir-relazzjonijiet li ssemmew mill-kandidati huma dik mal-omm (“Int ma Tarġax” u “Waħdi” 

ta’ Dun Karm, “Lil Ommi” ta’ Rużar Briffa, “Requiem għal Ommi” ta’ Oliver Friggieri); ir-relazzjoni 
mal-qraba (“Demgħat tas-Silġ” ta’ Mario Azzopardi, “Tiftakar, Ħi?” ta’ Ġużè Delia); ir-relazzjoni 
ma’ tfajla mistħajla (“Kenn l-Imħabba” u “Tfajla, Toħlomx” ta’ Rużar Briffa, “Lit-Tfajla ta’ 
Mħabbti” ta’ Karmenu Vassallo); ir-relazzjoni tal-bint mal-missier (“Qed Naqta’ Ħafna Fjuri Minn 
Qalbi” ta’ Doreen Micallef Chritien); ir-relazzjoni mal-maħbub/a (“Rendikont” u “Relazzjoni” ta’ 
Maria Grech Ganado, “Għattini, Qaltli” ta’ Victor Fenech, “L-Aħħar Borra,” “Borki” u “Ifjen mill-
Kristall” ta’ Daniel Massa); ir-relazzjoni tal-missier ma’ bintu (“Sentiment” u “Iż-Żifna” ta’ Philip 
Sciberras); u r-relazzjoni mas-soċjetà (“Il-Kotra u Jien” ta’ Rużar Briffa, “Ħbiebi” ta’ Karmenu 
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Vassallo, “Jien Hekk Magħmul” ta’ Carmel Calleja, “Evviva” ta’ Achille Mizzi). Dawk li semmew 
tipi differenti ta’ relazzjoni u ddiskutew kif jiġu rrappreżentati f’termini poetiċi marru tajjeb. 

 
Kien hemm każijiet ċari ta’ kandidati li tgħallmu mudell ta’ komponiment letterarju bl-

amment u komponimenti li fihom issemmew l-istess poeżiji fl-istess ordni. F’xi każijiet, partijiet 
tat-tweġiba ma kinux jorbtu għalkollox mal-mistoqsija. Għalkemm il-kandidati kellhom jitkellmu 
fuq ir-relazzjoni tal-poeta ma’ ħaddieħor, kien hemm min semma r-relazzjoni tal-poeta mal-
poeżija (“Il-Kebbies tal-Fanali”), tal-omm mat-tarbija (“Univers Ieħor” u “Exodus”), tal-poeta mal-
imgħoddi (“Lil Ritratt Tiegħi ta’ Tfuliti”), u tan-nanna mat-tfal (“In-Nanna”) u għalhekk ħarġu barra 
mis-suġġett. F’każijiet rari xi kandidati ħarġu barra mis-suġġett għalkollox billi semmew aspetti 
bħall-patrijottiżmu li huwa marbut mat-tema tal-“Ġens Malti.” 
 
TAQSIMA D – IL-KOMPONIMENT FUQ IN-NARRATTIVA/DRAMA (20%) 
 
Fil-karta tal-eżami ta’ Mejju 2013 il-kandidati ngħataw dawn iż-żewġ mistoqsijiet dwar id-dramm 
Menz ta’ Francis Ebejer : 
 

12. Fid-dramm Menz ta’ Francis Ebejer, Ġorġ kemm-il darba jiddeskrivi lill-folla anonima tal-
belt bħala “nagħaġ” u “mogħoż.” Taħseb li din hija deskrizzjoni goffa u inġusta tal-
maġġoranza tan-nies tal-belt, jew tassew tirrifletti l-mentalità tagħhom u l-mod kif iġibu 
ruħhom matul id-dramm?  

13. “Il-verità qisha tiddi ġo fik, xwejjaħ,” jgħid Ġorġ lil Menz fl-ewwel att, “qawwija u għoddha 
għammxitni. Kultant hi qawwija żżejjed. Qisha mhix għalina l-bnedmin – dgħajfin wisq 
aħna biex inlaħħqu magħha. Ħu paċenzja aktar bina.” X’dawl jitfa’ dan il-kliem ta’ Ġorg 
fuq il-mistoqsijiet il-kbar li jqanqal dan id-dramm Menz ta’ Francis Ebejer? 
 
Fil-każ tal-mistoqsija nru. 12, Francis Ebejer juża l-metafori konvenzjonali tan-nagħaġ u 

l-mogħoż għax in-nies anonimi tas-soċjetà jġibu ruħhom b’mod kollettiv, bħallikieku qed jiċħdu l-
individwalità tagħhom, u din l-imġiba l-kultura tagħna tassoċjaha mal-imġiba tan-nagħaġ u l-
mogħoż. Il-folla tad-dramm mhix magħmula minn persuni uniċi imma minn korp li jiffunzjona 
b’mod kważi mekkaniku, donnhom parti minn sistema li tiddepersonalizzahom. Menz, Ġorġ u 
Tereża jirrifjutaw din l-omoġenizzazzjoni u fit-tensjoni bejnhom u l-poter ċentralizzat, li għandu 
sehem minnu wkoll Razz, hemm il-qalba drammatika tar-rakkont teatrali ta’ Ebejer.  
 

F’mistoqsija bħal din, l-istudenti kellhom jikkummentaw fuq il-metafora-xilja tal-mogħoż u 
n-nagħaġ, jgħidu jekk jaħsbux li din hija kritika goffa jew inġusta, u jistħarrġu fid-dettall l-imġiba 
tal-“folla” anonima matul id-dramm. Iktar ma wrew li jafu l-ġrajjiet tad-dramm u l-mod kif Ebejer 
juża l-lingwa biex jiddeskrivi l-imġiba tal-folla, iktar ħadu marki.  

 
Il-biċċa l-kbira tal-kandidati qalu li d-deskrizzjoni ta’ Ġorġ tal-folla bħala “nagħaġ” u 

“mogħoż” mhijiex goffa iżda ġusta. Taw eżempji konkreti fosthom li jqajjimhom is-serduq, jimxu 
bl-istess ħsieb, jaħsbu li jgħixu f’sistema perfetta mmexxija mid-dittatur Ludilla B, li huma tipi, bla 
identità, ma jaħsbux b'moħħhom. Il-kandidati semmew il-Kennies, tal-Lukanda/tat-Taxi u l-
Pulizija bħala tipi li ħsiebhom fl-irqaqat u donnhom robots li mhux kapaċi jagħtu kas ta’ ħwejjeġ 
ferm iżjed serji. Kien hemm min osserva li l-qtil ta’ Ġorġ, imqabbel ma’ Kristu li ma fehmuhx, 
sewa għal xi ħaġa għax in-nies ma ċapċpitx bħas-soltu u aktarx bdiet tintebaħ bil-qagħda 
tagħha. 

 
Xi kandidati qabblu dan ix-xogħol mar-rumanzett allegoriku Animal Farm ta’ George 

Orwell: l-eżaminaturi jinkoraġġixxu ħafna dan it-tip ta’ komparazzjoni. Kien hemm waħdiet li 
semmew it-teorija ta’ Rousseau li ma jaqbilx li r-ragħaj ikun superjuri għan-nagħaġ tiegħu u li 
tidwi f’Ġorġ li xtaq li n-nagħaġ jaqbdu t-triq għal rashom.  
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Il-mistoqsija nru. 13 tistaqsi dwar il-mistoqsijiet il-kbar li jqanqal dan id-dramm ta’ Francis 

Ebejer. Ftit li xejn għażluha l-kandidati, u dawk il-ftit taw eżempji kif Menz kien differenti mis-
soċjetà għax kien għadu fi stat “innoċenti” li stħajlu f’dar ommu. Issemmew raġunijiet għala Ġorġ 
irribella kontra s-soċjetà. Bħal fil-mistoqsija ta’ qabel din, trid tingħata attenzjoni lit-tensjoni 
fundamentali li tinħoloq f’ħafna letteratura u drama bejn l-individwalità u l-kollettività, bejn l-
individwu u l-kotra. Iżda hemm ukoll il-biża’ minn dak li mhux magħruf, il-barrani, “l-istramb.” 
Menz iħares lejn ix-xewqat tagħna, lejn in-nostalġija, u lejn ix-xewqa tal-protagonista li jmur lura 
lejn il-protezzjoni tal-ġuf. Preokkupazzjonijiet oħrajn huma l-inġustizzja; il-prepotenza tal-kotra u 
tas-sistema li trid tiddomina u anki tipnotizza l-individwi; il-ħbiberija u r-relazzjonijiet ta’ mħabba 
(Razz u Tereża, Tereża u Ġorġ); is-sens ta’ avventura, u l-biża’ mill-ġdid; id-diffikultà tal-verità u 
l-konvenjenza tal-gidba; id-dgħufija tal-bnedmin li jitkaxkru malajr minn forzi li jħossuhom akbar 
minnhom, li jibżgħu jiddefendu l-individwalità tagħhom. 
 
Fil-karta tal-eżami ta’ Mejju 2013 il-kandidati ngħataw dawn iż-żewġ mistoqsijiet dwar ir-rumanz 
Leli ta’ Ħaż-Żgħir  ta’ Ġużè Ellul Mercer :  
 

14. Għall-bidu, ir-rumanz ta’ Ġużè Ellul Mercer donnu jappoġġja l-moħħ fittiexi ta’ Leli, iżda 
fl-aħħar tar-rumanz jikkonkludi li l-kawża ewlenija tal-marda mentali ta’ Leli hija l-kotba li 
qara. Ikkummenta.  

15. Għalkemm huwa l-ewwel rumanz Malti b’element psikoloġiku qawwi, Leli ta’ Ħaż-Żgħir 
ta’ Ġużè Ellul Mercer għandu wkoll dimensjoni soċjali evidenti. Ikteb dwar ir-realtajiet 
soċjali f’Malta tal-ewwel deċennji tas-seklu 20 kif jidhru f’dan ir-rumanz tal-1938. 

 
Kif tfisser il-mistoqsija nru. 14, ir-rumanz għall-bidu donnu jappoġġja lil Leli li jrid jaqra, 

jifhem, jiftaħ moħħu. U għalhekk hemm ħafna referenzi għall-kotba, għal dak li jgħidu, għall-għerf 
li joffru. Leli huwa ppreżentat bħala bniedem bravu ammirat minn kulħadd. Imma meta jitlef il-fidi 
Kattolika u jaqlibha lil martu r-rumanz ma jibqax jaqbeż għalih u jħenn għalih. Ir-rumanz 
jikkundanna lil Leli għax qara wisq, iżjed minn dak li kien jiflaħ għalih mentalment u 
spiritwalment. Hemm ammirazzjoni lejh u fl-istess ħin kundanna tiegħu. 
 

Dun Karm huwa l-bniedem ideali: huwa kuraġġuż, għandu kuxjenza soċjali qawwija, u 
jagħmel minn kollox biex jgħin lil min hu fil-bżonn, anki lis-suldati f’art imbiegħda f’nofs gwerra. Il-
karattru ideali l-ieħor huwa dak tas-Sa Marjann li, bħal Dun Karm, kuġinuha, hija mara ta’ fidi 
Kattolika kbira, u tipprova tifhem lil binha, imma ma taqbilx max-xeħta intellettwali tiegħu. La hi u 
lanqas Dun Karm, il-karattri mudell tar-rumanz, mhuma nies intellettwali, iżda huma nies ta’ fidi 
Kattolika kbira. Ir-rumanz jissuġġerixxi li din għandha tkun l-għażla li jagħmlu l-bnedmin. 

 
Ir-rumanz jissuġġerixxi li r-relazzjoni barra miż-żwieġ ta’ Leli ma’ Klara hija riżultat tal-

qari pprojbit u tat-telf tal-fidi tiegħu. L-għerq tal-problema ta’ Leli, skont ir-rumanz, huwa l-
prużunzjoni ta’ min irid ikun jaf aktar minn dak li tgħallem ir-reliġjon. Ladarba jmiss man-nar, 
jinħaraq. U r-rumanz jikkundanna lil uħud minn dawn il-kittieba u l-kotba li jfittex Leli, bħal 
Nietzsche.  

 
Ir-rumanz jissuġġerixxi li d-difett ta’ Leli hu li mhux kapaċi jieqaf qabel ma l-marda tidħol 

’il ġewwa wisq u tħalli effetti permanenti fuqu. Waqt li Nietzsche jara l-eroj bħala dawk li 
jissaħħew meta jsibu ma’ wiċċhom l-iktar oppożizzjoni qalila, Leli jiġġarraf għalkollox meta l-
affarijiet jibdew ġejjin kontrih. 

 
Ħafna kandidati li wieġbu l-mistoqsija nru. 14 taw l-eżempju tal-allegorija tal-Għar ta’ 

Platun li d-dlam tiegħu jissimbolizza l-injoranza, waqt li r-raġel li ħareġ mill-għar jissimbolizza lil 
Leli li kiseb l-għerf. Ingħataw ukoll eżempji li juru kif minħabba l-qari Leli nbidel minn bniedem li 
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kien jemmen għal bniedem li kiser is-sagrament taż-żwieġ u ma baqax imur il-quddies, għalhekk 
sar ‘differenti’ mill-kotra. Issemma l-fatt li s-Sur Kelin kien wissieh biex joqgħod attent għal dak li 
jaqra. Xi kandidati semmew l-awturi ta’ xogħlijiet li qara Leli u li wassluh biex jinqata’ mis-soċjetà, 
fosthom Hugo, Dostoyevsky u Voltaire. Kien hemm min għamel referenza f’waqtha għal 
xogħlijiet oħrajn tan-narrattiva Moderna Maltija li fihom il-protagonista jitqies bħala barrani, bħal 
Samuraj ta’ Frans Sammut. 

 
Dawk il-kandidati li għażlu t-tieni tema (nru. 15), dik dwar id-dimensjoni soċjali tar-

rumanz ta’ Ellul Mercer, semmew bosta aspetti soċjali, fosthom is-saħħa tal-Knisja fil-ħajja tan-
nies, il-fatt li l-Knisja kienet donnha kuntenta bis-sitwazzjoni tal-kotra (minkejja l-isforzi ta’ Dun 
Karm), il-qgħad (l-aktar wara li ntemm ix-xogħol fuq il-brejkwoter), il-faqar, l-emigrazzjoni, l-
injoranza (issimbolizzat minn Sqaq id-Dlam), il-kriminalità saħansitra mit-tfal, l-isfruttament tal-
batuti minn nies b’saħħithom (eż. l-aħwa Buċagħak, Tona ta’ Bdielu), u l-fatt li Kelin għen lil min 
hu fil-bżonn minkejja li ma kienx “jemmen.”  

 
Ir-rumanz jimplika li hemm rabta bejn il-faqar, l-injoranza, u twemmin mibni fuq 

tradizzjoni kulturali iktar milli fuq konvinzjoni personali. Sqaq id-Dlam huwa bejta ta’ injoranza, 
għaks, imġiba antisoċjali, nuqqas ta’ skola u edukazzjoni, u kriminalità. Bħal f’Malta tal-bidu tas-
seklu 20, fi Sqaq id-Dlam, donnu mikrokożmu ta’ Malta kollha, kien hemm ħafna nies l-ħabs, 
inklużi tfal. Il-familji kienu kbar, anki minħabba l-insistenza tal-Knisja fuq il-prokreazzjoni, u Dun 
Karm jagħmel il-karità mal-fqar tar-raħal.  

 
L-emigrazzjoni hija ppreżentata bħala pjaga u inġustizzja soċjali għax hija intimament 

marbuta mal-qgħad. Ħu Leli, Ninu, jemigra għax ma jistax isib xogħol. Lanqas fl-Awstralja ma 
jirnexxilu jsib impjieg u jkollu, kontra qalbu, jidħol suldat. Ironikament, il-Malti li jmur l-Awstralja 
biex isib xogħol jispiċċa jirritorna l-Ewropa u jmut fi gwerra Ewropea. Id-destin kiefer ta’ Ninu 
huwa konkretizzazzjoni tal-isfruttament li jsir miż-żgħar tas-soċjetà, l-istess sfruttament li jidher 
fir-relazzjoni tal-aħwa Buċagħak mal-ħaddiema tagħhom.  

 
Żewġ aspetti li setgħu jiġu diskussi aktar mill-kandidati kienu dak marbut mal-vizzju tax-

xorb, li jidher l-aktar fil-persuna tas-Sur Nin li jfaqqar lill-familja tiegħu, u l-problema tal-aċċess 
għall-kura tas-saħħa f’komunità fqira maħkuma minn mard minħabba n-nuqqas ta’ skola u n-
nuqqas ta’ mezzi. 
 
 
Konklu żjoni 
 

Il-Bord tal-eżaminaturi jħoss li b’mod ġenerali l-kandidati f’din is-sessjoni tal-eżami tal-
Malti fil-livell Intermedju laħqu l-livell mistenni minnhom bħala studenti li jinsabu fuq l-għatba tal-
Università jew tad-dinja tax-xogħol imma li għandhom ħafna oqsma li fihom jistgħu jitjiebu. Il-
kandidati jridu juru li kapaċi jużaw il-lingwa miktuba u mitkellma b’mod matur u kreattiv u li 
għandhom għarfien tajjeb tal-potenzjal li hemm fil-lingwa biex jesprimu ruħhom u janalizzaw 
il-lingwa u l-letteratura Maltija u temi li jmissu lilhom infushom fil-laħam il-ħaj. 
 

Barra minn hekk, il-Bord jistenna li l-kandidati juru li għandhom għarfien tajjeb ħafna 
kemm tal-lingwistika tal-Malti kif ukoll tat-testi poetiċi, narrattivi u teatrali li jinsabu fis-sillabu u 
t-testi kritiċi ewlenin li nkitbu dwarhom.  
 
 
Iċ-Chairperson 
Il-Bord tal-E żaminaturi 2013 


