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IL-MALTI FIL-LIVELL INTERMEDJU 
SESSJONI TA’ MEJJU 2014 

RAPPORT TAL-EŻAMINATURI  
 
 
L-għadd ta’ kandidati li nkitbu għall-eżami tal-Malti fil-livell Intermedju li sar f’Mejju tal-2014 kien ta’ 
437. In-numru f’Mejju tal-2013 kien 565, fl-2012 kien 590, fl-2011 kien 623, fl-2010 kien 626, u fl-2009 
kien 650.  
 
L-istatistika li tidher hawn taħt turi li 48% tal-kandidati f’Mejju 2014 ġabu bejn A u C (49.8% fl-2013 
u 47.5% fl-2012), waqt li 83.5% ġabu bejn A u E (88.5% fl-2013 u 84.1% fl-2012). 
 

Mejju 2014 
 

Grad A B C D E F ASSENTI Total 

Numru ta’ Kandidati 13 58 139 89 66 66 6 437 

% 2.98 13.27 31.81 20.37 15.1 15.1 1.37 100.0 
  

 
Mejju 2013  

 

Grad A B C D E F ASSENTI Total 

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

% 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 

% 2.9 11.7 32.9 22.2 14.4 14.4 1.5 100.0 
  
 
Bħal fis-snin li għaddew, il-gradi li nkisbu f’Mejju 2014 juru li hemm kandidati li jagħmlu 
ħilithom biex iġibu l-ogħla marki u kandidati li ma jitħejjewx biżżejjed. Il-kitbiet fil-karti tal-eżami 
jirriflettu din id-distinzjoni bejn tħejjija tajba ħafna u nuqqas ta’ tħejjija. 
 
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. 
 

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 
tkopri 10% tal-marka globali.  



RAPPORT TAL-EŻAMINATURI TAL-MALTI FIL-LIVELL INTERMEDJU - MEJJU 2014 

3 

 

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. 

 
 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 għalkemm din is-sena ħafna studenti kienu kapaċi jitkellmu dwar is-suġġetti li 
inzertawlhom, 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, l-eżaminaturi jidhrilhom li b’mod ġenerali, il-kandidati ma jagħtux lill-kompetenza 
fit-taħdit l-importanza li jixirqilha. Ngħidu aħna, għandhom ikunu konxji li frażi bħal “thank you” u 
“sorry” mhix postha f’eżami tal-Malti. Minkejja li hija ħaġa li ma jiġux iġġudikati fuqha, l-istudenti 
għandhom iqisu l-imġiba u l-ilbies tagħhom. L-eżaminaturi nnutaw li kien hemm numru ta’ studenti li 
la għandhom aċċent Malti u lanqas idea ta’ vokabolarju bażiku. Barra minn hekk, ma jafux jibnu u 
jsostnu argument loġiku. Għadd ta’ kandidati bdew jimlew bejn frażi u oħra bi kliem Ingliż (jew 
Taljan) bħal “like,” “tipo,” “as such,” “as in,” u “by the way.”  
 
It-Temi tal-Oral 
 
L-eżaminaturi nnutaw li ż-żgħażagħ qajla jafu x’qed jiġri fix-xena tal-kanzunetta Maltija – la dik bil-
Malti u lanqas dik Maltija b’lingwa oħra (għajr għall-festival tal-Eurovision). Dan is-suġġett ma kienx 
diffiċli sabiex jiftħu fuqu imma l-argumenti ma kinux daqshekk profondi għax ma kinux daqstant 
infurmati. Ħafna kandidati qalu li mhijiex popolari maż-żgħażagħ għax ma tappellax għad illi ssibha f’xi 
konkorsi. Il-kantawturi stabbiliti ftit li xejn jafuhom. 
 
 Il-kandidati kienu konxji tal-istudju u x-xogħol barra minn Malta u li żdiedu l-opportunitajiet 
iżda ma tantx kienu jafu x’fondi jeżistu u ħafna drabi semmew il-pajjiżi li jissemmew dejjem, l-aktar l-
Ingilterra. Meta l-eżaminaturi jitolbu lill-kandidati biex japplikaw is-suġġett għall-ħajja tagħhom – xi 
ħaġa li tassumi li jsibuha faċli – xorta waħda jsibuha diffiċli. Ħafna drabi, u dan japplika għal suġġetti 
differenti, jeħlu ma’ “Iva” jew “Le” u ma jgħidux għaliex jew kif. L-istudenti kellhom l-opportunità 
jirreaġixxu għal mistoqsija bħal din: Jekk ma titħajjarx tistudja barra minn Malta, x’taħseb li tkun qed 
titlef? Iżda fuq dawn il-mistoqsijiet mhux dejjem kienu kapaċi jaqbdu diskursata. 
 
 Fuq id-dħul tar-regola l-ġdida dwar iċ-ċirkli mingħajr annimali, ħafna kandidati (jekk mhux 
kollha) esprimew dak li verament jaħsbu bla ma beżgħu, minkejja li kienu konxji li mhux bilfors 
kulħadd jaqbel magħhom. Dak li qalu qaluh b’Malti tajjeb u b’raġunament li jagħmel sens. Ħafna mill-
kandidati li kellhom it-tema taċ-ċirklu qablu li m’għandux ikun hemm l-annimali avolja jaħsbu li hekk in-
nies ifittxuhom aktar. Dan it titlu niżel tajjeb ħafna ma’ min iħobb l annimali. Kien hemm ħafna li 
verament iħobbu l-annimali u ħadu gost bit-titlu. Issemmew ukoll il-każijiet tal-qtates imsallba fil-Mosta 
li kienu għadhom friski fi mħuħ in-nies.   
 
 L-istudenti jqisu ħafna s-suġġett tar-ritratti personali fuq l-internet minħabba l-attwalità tiegħu, 
iżda wħud sabuha diffiċli biex jitkellmu dwaru. Fil-biċċa l-kbira tagħhom, il-kandidati daħqu meta 
semgħu l-kelma “stessu” iżda kollha kienu jafu xi tfisser. Il-fatt li kien hemm suġġett bħal dan, donnu 
ġiegħel lil xi wħud jirrilassaw. Jidher illi għadna marbuta mal-idea li l-Malti tista’ titkellem bih biss dwar 
l-għana u l-minestra. L-istudenti qalu li l-pubblikazzjoni tar-ritratti personali fuq l-internet saret qisha 
“kompetizzjoni,” speċjalment fost it-tfajliet biex juru li huma “xi ħaġa,” u qalu li bniedem għandu jkun 
matur u joqgħod lura milli jpoġġi ritratti personali li jistgħu jintużaw minn ħaddieħor għall-iskopijiet 
tiegħu. Semmew li hemm min mhux matur u ma jafx bil-konsegwenzi meta jitfa’ ritratti intimi fi spazju 
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pubbliku, bħal dak tas-siti soċjali. Meta jkollhom temi bħal din importanti ħafna li l-istudenti jġibu 
eżempji b’każijiet li ġraw u kienu pubbliċi jew jafu bihom huma, anke jekk ma jissemmewx ismijiet. 
B’hekk juru li jafu x’qed jiġri madwarhom u jagħtu aktar piż lill-argumenti tagħhom.  
   
 Kien hemm studenti li ġabu argumenti interessanti fuq id-djar tal-lum u tal-ġejjieni, iżda xi 
wħud batew biex jispjegaw it-tqassim tad-dar bil-kliem u allura kienu ġestwali ħafna. L-istudenti għarfu 
l-fatt li m’għandniex nibnu iżjed biex ma nkomplux inħassru l-ambjent. Semmew li għalkemm l-
appartamenti huma irħas mid-djar u ma jaħlux spazju, jippreferu jgħixu f’dar ikbar. 
 
 Dawk il-kandidati li tkellmu dwar il-promozzjoni tal-gżejjer Maltin barra minn Malta kienu 
neqsin xi ftit mill-kreattività. Xi wħud semmew mezzi “tradizzjonali” bħat-televiżjoni, u anke hawn, ma 
semmewx metodi oriġinali. L-eżaminaturi stennew li se jsemmu l-Internet ferm iżjed u ħafna drabi 
waqgħu għal klixejiet ta’ xemx u baħar. Skont uħud minnhom, peress li nattiraw l-iżjed lit-turisti 
żgħażagħ għandna npinġu lil Malta bħala post ta’ divertiment. L-aktar perjodu storiku li ssemma huwa 
żmien il-Kavallieri għax ħallewlna għadd ta’ bini li huwa attrazzjoni turistika, speċjalment fil-Belt 
Valletta. Kien hemm numru ta’ studenti li dan it-titlu sabuh iebes: ma tantx tkellmu fuqu u deher li ma 
tantx ħasbu fuqu. 
 
 Għalkemm dan huwa suġġett attwali għax kull tant żmien tqum id-diskussjoni fuqu, l-
eżaminaturi ħassew li wħud minn dawk li kellhom jitkellmu dwar il-bini ta' pont jew mina bejn Malta u 
Għawdex ma kienx jinteressahom verament. Madankollu, il-kandidati ġabu argumenti relevanti u 
żammew id-diskussjoni għaddejja. Għadd ta’ studenti argumentaw li żvilupp bħal dan għandu iżjed 
vantaġġi milli żvantaġġi għax tista’ titla’ bil-karozza qisek sejjer il-Belt. Kien hemm min stqarr li jista’ 
jkun li s-servizz tal-vapur jibqa’ xorta waħda. 
 
 Meta semgħu l-kelma “xorb” tista’ tgħid il-kandidati kollha fehmu li l-eżami kien qed jirreferi 
għall-alkoħol, u prattikament ħadd ma ġietu f’moħħu li jitkellem fuq xorb ieħor li mhux alkoħol. Meta l-
eżaminaturi staqsew għaliex jiġri dan, il-kandidati ġabu argumenti relevanti sabiex isostnu l-ideat 
tagħhom. Ta’ min isemmi li l-eżami mhuwiex maħsub biex jiġġudikaw dak li jgħidu l-istudenti imma l-
ħila espressiva tagħhom. 
 
 Kien hemm għadd ta’ kandidati li ma fehmux x'jiġifieri d-deni tax-xiri, jew fehmu ħażin, u 
kellhom jispjegawlhom l-eżaminaturi. Kien hemm min ħaseb fil-korruzzjoni jew li din hija xi tip ta’ 
marda. Kien hemm tendenza li t-tfajliet u l-ġuvintur iwieġbu b’modi differenti. Il-kandidati tkellmu fuq 
il-fatt li s-soċjetà saret ħalja u dejjem tonfoq aktar. Ħafna darbi l-flus jintefqu f’oġġetti bla bżonn u 
ġieli jinxtraw affarijiet ġodda u jintremew affarijiet li jkunu għadhom tajbin. 
 
 Ħafna minn dawk l-istudenti li kellhom jitkellmu dwar il-purċissjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira sabu 
ħafna xi jgħidu fuqhom, anki għaliex l-eżami sar fi żmien ideali għal tema bħal din. Ħafna kandidati 
qalu li l-element reliġjuż qed jonqos imma ma jemmnux li l-purċissjonijiet qed jinqatgħu għax hemm l-
interess anki miż-żgħażagħ, li jqisuhom ukoll bħala “ħarġa” mhux tas-soltu. 
 
 Xi wħud sabuha diffiċli biex jitkellmu dwar il-moda tar-riċetti u l-fissazzjoni bl-ikel inftiehmet 
b’modi differenti. Ma tantx kien hemm kandidati li semmew mard bħall-anoressija minn jeddhom, 
imma meta l-eżaminaturi semmewhomlhom kien hemm min tkellem fuqhom anki minn perspettiva 
personali. Dwar ir-riċetti ħafna qalu li llum iżjed qed nieħdu ikel ħażin għas-saħħa minħabba li kulħadd 
jaħdem u għalhekk jixtri minn barra jew jiekol ikel ipproċessat. Intqal li l-ikel bnin bħall-ħaxix huwa 
ogħla mill-ikel ħażin għas-saħħa u li f’Malta l-problema mhix l-ikel imma l-għażż, in-nuqqas ta’ 
eżerċizzju fiżiku. L-istudenti qalu li ma fiha xejn ħażin li nieklu tipi differenti ta’ ikel basta b’mod 
moderat. Issemmew ħafna l-programmi tal-ikel fuq it-televixin. Ħafna baqgħu jorbtu l-argument mal-
kotba tar-riċetti, dawk stampati, u ftit li xejn irreferew għar-riċetti fuq l-internet. Il-kandidati ftit li xejn 
sabu xi jgħidu fuq riċetti veġetarjani, vegani, u riċetti speċjali għal dawk li għandhom kundizzjoni 
medika partikulari. 
 
 Il-kandidati li tkellmu dwar kemm ir-radju għadu mezz tax-xandir importanti qalu li ftit li xejn 
jisimgħuh u stqarru li l-ġenituri tagħhom u l-adulti bħan-nanniet għadhom jagħtuh importanza 
minħabba programmi informattivi bħal tax-xtieli. Għalhekk il-kandidati fetħu d-diskors tagħhom fuq 
mezzi oħra ta’ xandir kif kien mistenni. Ġabu argumenti validi għalkemm jidhru li mhumiex wisq midħla 
tar-radju. Barra minn hekk, meta semmew ir-radju ntrabtu biss ma’ stazzjonijiet Maltin u dawk li s-soltu 
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nisimgħu bihom l-aktar. Minħabba l-fatt li ħafna minnhom mhumiex tal-età li jsuqu, ma tantx kien 
hemm studenti li semmew is-smigħ tar-radju fil-karozza. Meta l-eżaminaturi stqarrew li t-televixin 
jgħażżnek għax ma jħallilekx il-libertà tal-immaġinazzjoni li jippermettilek ir-radju, il-kandidati batew 
biex jikkummentaw.  
 
 
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. 
 
 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 pjaċir taqrah. Kien hemm min ma kellu ebda żball 
tal-lingwa, la fl-ortografija, la fil-grammatika jew fis-sintassi, u lanqas fl-idjoma.  

 
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 jkunu 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 
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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 li kellhom il-kandidati fil-karta tal-eżami ta’ Mejju 2014 kienet tajba u raġonevoli, u l-

preferenzi tagħhom kienu mqassmin b’mod uniformi fuq l-ewwel erba’ titli. Mill-ħames titli li ngħataw 
din is-sena, l-aktar komponiment popolari mal-kandidati kien dak dwar il-films bħar-realtà u r-realtà 
bħall-films, li għażluh total ta’ 111. Il-komponiment dwar il-klieb għażluh total ta’ 106, waqt li dak dwar 
l-għajxien fuq pjaneta oħra għażluh 98. It-tema tal-isports fix-xitwa għażluha 93 student u studenta, 
waqt li l-komponiment dwar ir-rilevanza għar-realtajiet tal-lum ta' għadd ta’ anniversarji nazzjonali 
importanti għażluh 29.  

 
Żball li ltaqgħu miegħu l-eżaminaturi u li qed iżid fil-frekwenza tiegħu huwa dak fejn in-nomi ta’ 

ġens maskil jew femminil ma jaqblux mal-aġġettivi, bħal fil-każ ta’ “mara kbir.” Jew fejn il-verb ma 
jaqbilx mas-suġġett tas-sentenza, bħal fil-każ ta’ “It-tifla mar…” Jidher li dejjem isir l-iżball meta s-
suġġett ikun fil-ġens femminil u mhux fil-ġens maskil.  

 
Minbarra l-iżbalji fejn tidħol l-“għ” u żbalji marbuta mal-kollettiv, li l-maġġoranza tal-kandidati 

m’għandhomx konċezzjoni tiegħu, kien hemm kliem ieħor miktub b’mod żbaljat jew li ma jmurx. Dawn 
huma ftit eżempji: għat (għadd); bqedt (baqgħet); taġnu (tagħġnu); tiqgħbax (tibqax); is-swat li taqla’ 
kien imberabbli; differtiment (divertiment); tirrilażża (tirrilassa); feloċi (veloċi); vasti tipi ta’ klieb; hi 
perfetta fl-imperfetta tagħha; vojteżża; tliett (tlett/tlitt); tlett/tlitt (tliet); mill-lingwa; misfortuna; ittijom 
(tagħtihom); insibu diversi ta’ ħolm (diversità, jew ħolm differenti); sinnifiku (sinifikanti); ħolmijiet 
(ħolmiet); bidlett (biddlet); kullħadd; sommom (dan l-iżball fil-Plural Miksur huwa komuni ħafna); nistu 
(nistgħu); nixelu (nixegħlu); nafsu; jistgħaw; u optimiżmu.  

 
L-eżaminaturi qiesu t-titli dwar l-għajxien fuq pjaneta oħra u l-klieb bħala temi li l-kandidati 

setgħu jinterpretawhom bħala narrattivi.  
 
TAQSIMA B – IL-KOMPONIMENT FUQ IL-LINGWISTIKA (20%)  
 
F’din it-taqsima l-istudenti kellhom jagħżlu titlu wieħed minn tlieta. Kif stabbilit mis-sillabu, il-
mistoqsijiet kienu bbażati fuq il-ktieb Lingwa u Lingwistika.   
 
 It-titlu dwar il-fehma li t-taħlit ma' ilsna barranin huwa theddida għall-ilsien nattiv jiffoka fuq il-
Malti bħala lsien imħallat, ilsien iffurmat minn elementi lingwistiċi differenti. Il-lingwa tinbidel u 
tiżviluppa maż-żmien, skont il-kulturi li tiġi f’kuntatt magħhom. Bħal fil-każ ta’ lingwi oħrajn, il-Malti 
huwa mħallat frott l-istorja mħallta tiegħu, frott il-kuntatt tiegħu ma' ħafna popli, kulturi u lingwi. Huwa 
lsien imħallat qabelxejn fil-lessiku, u dan jidher imqar f’“Il-Kantilena” ta’ Pietru Caxaro. It-taħlit jidher 
ukoll fil-morfoloġija, u xhieda ta’ dan hemm l-erba' tipi ta' verbi li jidentifika Manwel Mifsud. 

 
 Il-mistoqsija dwar l-istudju tal-morfoloġija bħala qasam li jixħet dawl fuq l-elementi bażiċi tal-
lingwa titlob, qabelxejn, definizzjoni tal-morfoloġija, jiġifieri l-qasam tal-grammatika li jistudja l-binja tal-
kliem, u tal-morfema, jiġifieri l-iċken unità mogħnija bit-tifsir. Il-kandidati li kitbu fuq din it-tema kellhom 
iħarsu lejn l-għerq u z-zokk, u lejn il-prefissi, is-suffissi u l-infissi. Kellhom jikkummentaw ukoll dwar il-
mekkaniżmi morfoloġiċi, bħad-derivazzjoni, it-tqarwiż, u l-akronimi.  

 
Fil-mistoqsiija dwar is-semantika, il-kandidati kellhom jagħtu definizzjoni tan-neoloġiżmu u 

eżempji relevanti. Kellhom ukoll jistħarrġu t-tipi ta’ bdil fit-tifsir u l-kawżi differenti, fosthom kawżi 
storiċi, lingwistiċi u soċjali, u l-ispostament u t-trasferiment. Kellhom jagħtu definizzjoni u eżempji tat-
trasferiment metaforiku (eż. ħalba: minn ħarġa ħalib għal bexxa xita). Titlu bħal dan kien jitlob ukoll 
definizzjoni u eżempji tat-trasferiment metonimiku (eż. ir-rabta fl-ispazju, ċanga mill-injama li fuqha 
jitqatta' l-laħam għal-laħam; ir-rabta fiż-żmien, paternoster; ir-rabta bejn il-kawża u l-effett, xewqa; ir-
rabta bejn ir-reċipjent u l-kontenut, boton). 
 

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.  
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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 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 tajba u 

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

 
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. 

 
F’din it-taqsima wkoll, l-għażla li kellhom il-kandidati fil-karta tal-eżami kienet waħda tajba, 

raġonevoli u ċara. L-aktar popolari, kif dejjem jiġri, kienet il-mistoqsija dwar il-Malti bħala lsien 
imħallat, in-numru 6, li għażluha total ta’ 267. Warajha l-mistoqsija numru 7, li għażluha total ta’ 91, u 
fl-aħħar mistoqsija numru 8, li għażluha total ta’ 79.  

 
Il-mistoqsija numru 6 kienet l-iktar waħda li ntgħażlet għax tidħol fiha wkoll l-istorja ta’ pajjiżna 

u tal-ilsien Malti, u ħafna jafuha. Il-maġġoranza li għażlu din il-mistoqsija taw għadd kbir ta’ eżempji, 
kif għandu jkun, xi wħud tassew fid-dettall. Iżda kien hemm dawk, u mhux wieħed jew tnejn, 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 lill-ilsien Malti. Bosta kkonċentraw ħafna fuq l-
element rumanz, u fuq l-elementi l-oħra (Semitiku u Anglosassonu) ftit li xejn tkellmu. Jidher li l-aktar 
element li l-istudenti tagħna huma midħla tiegħu huwa dak Rumanz. Bosta wkoll injoraw għalkollox l-
element Semitiku, is-sies ewlieni tal-lingwa Maltija. Barra minn hekk, kien hemm bosta li rrakkontaw il-
miġjiet differenti tal-ġnus li mmarkaw il-ġrajja tal-gżejjer Maltin f’mistoqsija li tiffoka fuq l-elementi 
kostitwenti tal-lingwa u mhux fuq l-istorja ta’ Malta, u għalhekk tiflu l-marki. Xi wħud ma tawx 
importanza lill-aspett tal-lessiku. 

 
F’mistoqsija numru 7, dwar il-morfoloġija, kien hemm xi wħud li għamlu l-iżball li ma tkellmux 

fuq l-affissi, l-għerq u z-zokk, elementi importanti fejn tidħol il-morfoloġija. Kien hemm min daħħal ukoll 
aspetti tas-semantika f’din il-mistoqsija. Oħrajn kitbu fuq il-mekkaniżmi morfoloġiċi b’mod għalkollox 
superfiċjali, bla ebda eżempji prattiċi mill-qagħda Maltija, u għalhekk anke hawn kien hemm min tilef 
bosta marki.  

 
F’mistoqsija numru 8, tas-semantika, deher ċar li ħafna studenti studjaw kollox bl-amment fejn 

jidħlu l-kawżiet (storiċi, lingwistiċi, soċjali, u l-bqija) u sempliċement irriproduċew kollox fuq il-karta. 
Ħafna xogħlijiet kienu l-istess, bl-istess eżempji u tqassim u tagħrif, u dan jixhed nuqqas ta’ żvilupp ta’ 
ideat.  

 
Kollox ma’ kollox, il-livell kien mhux ħażin fejn tidħol il-lingwistika. Anke fit-taqsima tal-

Lingwistika kien hemm għadd imdaqqas ta’ żbalji tal-lingwa (sintassi, grammatika u l-bqija). Fost l-
iżbalji fit-tweġibiet tal-kandidati kien hemm dawn: premissi (flok prefissi), termini ekklesteri (flok termini 
ekkleżjastiċi), niddanneġġjaw, kliem arkeoloġiku, ġermenzja, sintazzi, konsulanti, kliem 
anglossonanu/anglosassolu, pronunċjazjoni, u similarjament. F’dawn il-karti tal-eżami jinħass li mhux 
dejjem qiegħda tingħata l-importanza xierqa lill-espressjoni. L-iżbalji koroh tassew jiżgarraw. 

 
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-
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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-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. 
 
 Fil-mistoqsija dwar it-tekniki letterarji u kif jinqdew bihom il-poeti biex jitkellmu dwar ir-
relazzjonijiet li jiżviluppaw bejn il-bnedmin f’kuntesti differenti (bħal fil-familja, fil-komunità, bejn il-
maħbubin) kien mistenni li l-paragrafi tar-risposta jitqassmu, ftit jew wisq, skont it-tekniki użati, L-
istudenti setgħu kitbu, ngħidu aħna, paragrafu dwar it-ton u ieħor dwar il-metafora, paragrafu dwar l-
atmosfera, l-indirizz, id-diskors dirett u indirett, u r-rima, u mhux paragrafi li jagħtu “rendikont” 
(superfiċjali) ta’ poeżiji individwali.   
 
 Il-biċċa l-kbira ta’ dawk li għażlu dan it-titlu ma rabtux mal-mistoqsija u injoraw għalkollox it-
tekniki letterarji. Qagħdu jitkellmu biss fuq it-tipi ta’ relazzjonijiet, bħal dik bejn il-poeta u ommu. Ftit 
kienu dawk il-kandidati li taw eżempji ta’ tekniki bħall-metafora u l-apostrofi. 
 
 Fejn tidħol it-tieni tema f'din it-taqsima dwar il-poeżija, il-punt kruċjali huwa li l-istudenti jridu 
jiktbu fuq il-kwalitajiet li l-poeti “jaraw” fl-istorja mbiegħda, jiġifieri l-kostruzzjoni tagħhom tal-istorja tal-
ġens Malti fil-poeżija sikwit patrijottika li kitbu. Għax kull storja hija kostruzzjoni, kull narrattiva hija 
għażla, parzjali. Din mhix mistoqsija dwar il-ġens Malti imma dwar kif il-poeti Maltin minn 
ġenerazzjonijiet differenti jirrappreżentaw il-ġens Malti. Fl-introduzzjoni l-kandidati setgħu jiġbru l-
karatteristiċi ewlenin li l-poeti jattribwixxu lill-ġens Malti skont l-interpretazzjoni tagħhom tal-istorja 
tiegħu. Il-paragrafi tal-komponiment kellhom jittrattaw dawn il-kwalitajiet ġenerali, u mhux poeżiji 
individwali.  
 

Ir-risposti jridu jinbnew fuq il-kwalitajiet li l-poeti jaraw fil-ġens Malti f’perjodi differenti tal-
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istorja, kwalitajiet bħal dawn: il-kuraġġ u s-sens ta’ sagrifiċċju; il-qedem, il-wirt tal-antenati, u s-sħuħija 
kulturali li dawn jagħtu lill-ġens Malti; il-passat igglorifikat bħala mudell għall-preżent; il-fidi Kattolika; il-
Maltin bħala familja, b’Malta bħala l-omm u Alla bħala l-Missier ewlieni; is-sbuħija tal-pajsaġġ Malti; u 
l-ilsien Malti, li ħafna kandidati semmew li skont il-poeti huwa parti mill-istorja u lill-poplu Malti jagħtih 
identità. Il-poeti Moderni joffru perspettivi differenti mill-poeti Romantiċi imma ħafna drabi jittrattaw 
temi simili u juru huma wkoll, bil-mod kumpless, kultant kontradittorju tagħhom, l-imħabba lejn 
pajjiżhom (il-patrijottiżmu). 

 
Il-maġġoranza tal-kandidati għażlu din it-tema u kitbu komponimenti sodisfaċenti. Fost il-

karatteristiċi patrijottiċi li raw fil-poeżiji kien hemm il-qlubija, l-imħabba lejn pajjiżna, it-twemmin 
Nisrani, u l-ilsien Malti. Fejn tidħol l-istorja mbiegħda semmew il-poeżiji ambjentati fil-preistorja ta’ 
Pisani waqt li fejn tidħol l-istorja moderna ta’ żmien l-Indipendenza ssemmew poeżiji bħal “Erġa’ 
Settembru” ta’ Charles Coleiro. Bosta kandidati qalu li fil-poeżija ta’ wara l-Indipendenza hemm telf 
tal-valuri Nsara u l-poplu ma jitqiesx iktar eroj bħalma pinġieh Dun Karm f’xogħlijiet bħal “L-Għanja 
tar-Rebħa,” imma vjolenti mal-barranin, bħal f’“Lit-Tork” ta’ J. J. Camilleri, u razzist. Xi wħud semmew 
poeżiji li mhumiex marbutin mat-titlu, bħal “Miet Drogat” u “In-Nanna.” 
 
 
TAQSIMA D – IL-KOMPONIMENT FUQ IN-NARRATTIVA/DRAMA (20%) 
 
Fil-karta tal-eżami ta’ Mejju 2014 il-kandidati ngħataw żewġ mistoqsijiet dwar id-dramm Menz ta’ 
Francis Ebejer . L-ewwel mistoqsija ffukat fuq il-karatteristiċi, l-imġiba u ċ-ċirkustanzi li minħabba 
fihom ċerti karattri jitqiesu bħala barranin. Menz huwa l-barrani ewlieni, u kemm Ġorġ kif ukoll Tereża 
jsiru barranin fl-aħħar. Razz ukoll jista’ jitqies, sa ċertu punt, bħala barrani, u fit-tmiem ineħħi l-“faxxa” 
tal-istat biex juri li mhux se jibqa’ marbut miegħu u se jibda jaħseb għal rasu.  
 

Il-mistoqsija ewlenija hija “X’jagħmilhom barranin?” Għaldaqstant il-komponimenti riedu 
jwieġbu din il-mistoqsija u mhux jagħtu profil tal-karattri individwali li jintgħażlu bħala “l-barranin.” Il-
paragrafi kellhom jinbnew fuq il-karatteristiċi li jagħżluhom, f’għajnejn il-folla tal-belt, bħala differenti. 
Fost il-karatteristiċi li setgħu jidentifikaw il-kandidati kien hemm: il-mod kif jaġixxu u jitkellmu l-karattri 
“barranin;” il-mod kif iġibu ruħhom ma’ xulxin u ma’ ħaddieħor; u l-fatt li ħaddieħor jarahom bħala 
differenti, strambi, barranin, minħabba l-mod kif iġibu ruħhom in-nies tal-belt u d-drawwiet tagħhom.  

 
Ikun interessanti li l-istudenti jistħarrġu kif jittrattaw lil dawn il-barranin karattri oħrajn bħal 

Razz, tat-Taxi, u Ludilla B. Hemm paralleli ma’ Malta tal-lum? Hemm barranin simili fil-letteratura 
Maltija? Il-kandidati setgħu jesploraw ix-xebh u d-differenzi bejn Menz, Tereża u Leli Braġ u l-modi kif 
l-awturi juruhom bħala “barranin.” 

 
Dawk li għażlu dan it-titlu ffukaw fuq Menz u Ġorġ bħala l-barranin ewlenin u Tereża bħala t-

triq tan-nofs li ssir barranija fl-aħħar. Razz ukoll hemm min qiesu barrani, u ssemma l-fatt li neħħa l-
“faxxa” tal-istat fit-tmiem biex juri li mhux se jibqa’ mal-Istat u se jibda jaħseb għal rasu. Ħafna ttrattaw 
dawn il-karattri għal rashom f’paragrafi separati imma kien hemm min qabbel bejniethom. 
 
 It-tieni tema ftit li xejn kien hemm kandidati li għażluha. Il-ftit li wieġbu din il-mistoqsija tkellmu 
dwar kif Menz inbidel bil-ħasil il-moħħ ta’ Ludilla B imma xorta ma laħaqx sar parti mis-sistema għax 
miet. Fl-analiżi tiegħu ta' dan id-dramm, Oliver Friggieri jikteb li “Menz mhux biss isir jew jipprova jsir 
jaħseb bħaċ-ċittadini, iżda wkoll ma jibqax jemmen fl-esperjenza tas-sensi tiegħu.” Il-ħakma tal-belt 
fejn imur “mhix biss fuq il-moħħ iżda wkoll fuq is-sensi.” Dan il-kumment jitlob analiżi bir-reqqa tal-
karattru ta’ Menz, imma speċjalment tal-iżvilupp, tal-bidla li sseħħ fih. Kif jiġi affettwat moħħu fl-
ambjent tal-belt aljena li jsib ruħu fiha? Kif jiġu affettwati s-sensi fl-ambjent tal-belt aljena li jsib ruħu 
fiha? Il-folla donnha tokkupa anki l-ispazju fiżiku ristrett li għandu Menz bil-ħarsa anonima tagħha mill-
qrib. Il-kandidati setgħu stħarrġu l-fatt li Menz ma jiċċaqlaqx minn fejn ikun meta jasal. Man-nies tal-
post hemm kuntatt fiżiku mill-inqas: Kollox iseħħ bil-kliem.  
 

Fil-karta tal-eżami ta’ Mejju 2014 il-kandidati ngħataw żewġ mistoqsijiet dwar ir-rumanz Leli 
ta’ Ħaż-Żgħir  ta’ Ġużè Ellul Mercer . L-ewwel mistoqsija li ngħatat titlob profil intelliġenti u bir-reqqa 
tal-karattru tas-Sa Marjann: Mhix il-protagonista tar-rumanz imma għandha rwol ċentrali fil-ħajja ta’ 
Leli. Minn banda tagħtih l-appoġġ kollu tagħha u mill-banda l-oħra teħodha kontrih għax jipprova 
jaħseb b’mod differenti. Is-Sa Marjann hija omm li lesta tissagrifika ruħha għal familtha u speċjalment 
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għal uliedha, minkejja li hi “maħqura” minn żewġha. F’din il-moħqrija tinħass taqtigħa bejn Leli u 
missieru s-Sur Nin, li mhux raġel bil-għaqal fejn jidħlu l-flus u ma jistax jara mara. Leli jinkedd għal 
ommu. Min-naħa l-oħra ommu tridu jitgħallem imma ma tridux jitbiegħed mill-parametri tas-soċjetà u l-
ħsieb tradizzjonali, fuq kollox patrijarkali. Is-Sa Marjann hija mara twajba imma mhix mara intellettwali: 
hija mara ta’ fidi. Ir-rumanz jissuġġerixxi li l-intellett u l-fidi ma jmorrux wisq flimkien.  
 
 Il-mudell ideali tar-raġel għas-Sa Marjann huwa dak ta’ kuġinuha, Dun Karm: mhuwiex 
partikolarment intellettwali, imma mimli b’fidi ferma, u jirrifjuta kull devjazzjoni min-norma tal-ideoloġija 
Kattolika dominanti. Fl-aħħar mill-aħħar jirbaħ il-mudell tal-omm: Leli jaqra “wisq,” fosthom kotba 
“moqżieża” (jiġifieri b’sess espliċitu), u jibda jitlef il-fidi u l-“valuri,” jaqlibha lil martu, u jiġġennen, 
kundanna ċara għall-prużunzjoni mistħajla tiegħu. “Fortunatament” omm Leli tibqa’ punt ta’ riferiment 
ċentrali minkejja li Leli jiżvija u jitlef moħħu. Ix-xbieha tagħha bilqiegħda fl-aħħar tar-rumanz tixbah lil 
dik tal-“omm għaqlija” ta’ Dun Karm Psaila fil-poeżija “Kewkbet is-Safar”. F’kuntrast ma’ din id-dehra 
tal-omm hemm dik ta’ Leli diżorjentat, mifxul u mdejjaq. 
 
 Il-kandidati li għażlu din it-tema qalu li omm Leli rabbietu u appoġġatu bil-valuri Nsara tagħha. 
Ir-relazzjoni tagħhom birdet meta Leli beda jimxi kontra n-normi stabbiliti ta’ Ħaż-Żgħir imma baqgħet 
titlob għalih sal-aħħar. Kien hemm min ma għafasx ħafna fuq is-Sa Marjann u tkellem iżjed fuq Leli. 
 
 Dawk li għażlu t-titlu dwar il-kriżi ta' Leli fehmu l-mistoqsija u taw eżempji. Oliver Friggieri jgħid 
li għall-bidu, din il-kriżi tidher soċjali, iżda eventwalment nintebħu li hi psikoloġika, spiritwali, u 
reliġjuża. Intqal li l-kriżi soċjali ta’ Leli bdiet għax innota l-faqar, il-qerq u l-injoranza madwaru u ma 
seta’ jagħmel xejn. Minħabba l-qari ta’ kotba li jmorru kontra t-twemmin beda jiddubita mill-fidi. In-
nuqqas ta’ maturità, bil-maqlub tas-Sur Kelin u Pawlu, wasslu biex jingħalaq fih innifsu u jitqies 
miġnun. Ħafna rabtu flimkien il-kriżi spiritwali u reliġjuża. 
 
 Din il-mistoqsija kienet teħtieġ, ngħidu aħna, paragrafu fuq kull wieħed minn dawn l-aspetti 
tal-kriżi ta’ Leli: l-aspett soċjali, psikolo ġiku, spiritwali, u reli ġjuż, b’introduzzjoni u konklużjoni 
relevanti. Għall-bidu l-problema ta’ Leli bil-qari hija ġewwiena, avventura intellettwali personali. Imma 
mill-ewwel jibda jaqsam l-ideat li jiltaqa’ magħhom ma’ sħabu tal-każin. U jibda jqanqal is-suspetti, id-
diffidenza tas-soċjetà. Imbagħad, jibda jiddubita, wara l-ewforija tal-Kungress Ewkaristiku tal-bidu tas-
seklu 20, mill-fidi. L-influwenza tas-Sur Kelin, u r-reazzjoni tiegħu għall-kobor tal-fidi, huma 
emblematiċi u importanti biex nifhmu dak li jgħaddi minnu Leli, li m’għandux il-ġilda ħoxna tal-
imgħallem tiegħu.  
 
 Meta tibda dieħla sew il-marda tal-moħħ, Leli jibda jbati kemm fiżikament kif ukoll biex 
jikkomunika mas-soċjetà. Jibda jsir barrani fir-raħal tiegħu stess, fl-ambjenti li suppost jaf sew u li lilu 
jafuh sew. Leli huwa mifxul bl-ideat li qara u mikdud minħabba t-tradiment tiegħu ta’ martu. Dan it-titlu 
jitlob ukoll li l-komponiment jittratta l-parabbola tal-għar. Ir-rumanz jistqarr li ladarba jitlef it-triq, il-
protagonista ma jistax jerġa’ jsibha. 
 
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 
Bord tal-Eżaminaturi, Novembru 2014 
 


