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L-EŻAMI GĦAĊ-ĊERTIFIKAT TAL-MATRIKOLA 
LIVELL AVVANZAT 

IL-MALTI, MEJJU 2006 
 

Rapport ta’ l-E żaminaturi 
 

 
Gradi A B Ċ D E F Assenti Total 
Numru ta’ 
Kandidati 14 65 138 47 55 22 18 359 

Persenta ġġ 3.9 18.1 38.4 13.1 15.3 6.2 5.0 100 
 
L-EWWEL KARTA 
Il-komponiment 
Is-suġġetti kollha ngħażlu, għalkemm il-komponiment fuq il-poplu li jgħix fuq gżira żgħira 
(mistoqsija a) kien bil-bosta l-aktar wieħed popolari. L-inqas li ngħażel  kien dak dwar  is-sehem 
taż-żgħażagħ fil-kunsilli lokali (mistoqsija e). Ħafna mill-ideat xejn ma kienu oriġinali. Ngħidu aħna 
fil-komponiment (a) l-ideat kienu mibnijin wisq fuq Malta, u jista’ jingħad li ma kinux ivarjaw minn 
komponiment għal ieħor. F’komponiment (b) l-eżempji aktarx dejjem waqgħu fuq id-drogi, 
għalkemm kien hemm ftit kandidati li daħħlu l-argument ta’ kemm verament il-qawl iseħħx jew le. 
Dwar komponiment (ċ) kien hemm diversi kandidati li ma kkonċentrawx fuq dak li persuna tħoss 
meta jkollha ktieb f’idha xi mkien għall-kwiet, iżda kitbu fuq l-istorja tal-ktieb jew fuq ħwejjeġ bla 
rabta ta’ xejn. Dwar komponiment (d) deher ċar li diversi kandidati ftit li xejn fehmu x’inhi r-
reliġjon, għajr ftit riti jew ċerimonji. 
 
It-taqsira jew l-ittra 
Kien hemm aktar kandidati li għażlu l-ittra milli t-taqsira. Kien hemm ħafna li marru tajjeb fit-
taqsira, x’aktarx għaliex kellhom it-test quddiemhom. Kien hemm ftit li ma fehmux it-terminoloġija 
użata.  
 
Fil-każ ta’ l-ittra ħafna marru tajjeb, għalkemm xi ftit minflok talbu lura l-flus tas-safra, talbu l-flus 
ta’ l-assikurazzjoni. Kien hemm ftit li nsew li ittra ma tinkitibx f’paragrafu wieħed. Xi wħud 
għadhom ma tgħallmux kif jagħlqu ittra. Dawn huma xi eżempji ta’ għeluq: ‘nirringrazzjak talli 
għoġbok tismagħni’; ‘grazzi ta’ l-attenzjoni’, ‘nirringrazzjak tal-paċenzja’, ‘nirringrazzjak tal-ħin li 
ħadt biex qrajt din l-ittra’. 
 
Lingwistika Maltija 
Il-komponimenti tal-lingwistika kollha ngħażlu. L-aktar wieħed popolari kien ta’ mistoqsija (ċ), 
dwar il-bilingwiżmu. B’mod ġenerali l-kandidati dehru ppreparati f’kull mistoqsija. Kien hemm 
għadd żgħir li ħallat il-mistoqsija (b) dwar is-semantika mas-sintassi. Ta’ min isemmi li fil-
mistoqsija (a) dwar il-morfemi xi kandidati għamlu introduzzjoni żejda dwar il-morfoloġija. L-inqas 
li marru tajjeb kienu dawk li għażlu mistoqsija (a) għaliex xi wħud tawlu wisq fuq l-iżvilupp tal-
bilingwiżmu tul is-snin, li hu irrelevanti, jew ħarġu b’ideat esaġerati favur il-Malti jew l-Ingliż. Xi 
drabi tħallew barra xi aspetti importanti dwar ir-rabta tal-Malti ma’ l-Ingliż. Ħdejn snin oħra, ftit 
kienu l-kandidati li ħarġu barra s-suġġett.        
 
Kumment ġenerali 
Hemm numru mhux ħażin ta’ kandidati li huma kapaċi jesprimu ruħhom b’Malti mirqum u 
b’ortografija tajba. Saħansitra kien hemm diversi li kitbu mingħajr żbalji xejn. Ftit iltqajna ma’ 
studenti li batew biex ifissru ruħhom bil-Malti, għalkemm kien hemm nuqqas ta’ Malti idjomatiku 
kif għandu jkun. Din is-sena żdied l-għadd ta’ studenti wkoll f’dan il-livell li għamlu ħafna żbalji fl-
ortografija. 
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Ta’ min wieħed jinnota dawn in-nuqqasijiet li dehru fil-kitba:  
(a) żbalji fis-sintassi bħal ‘l-Ingliż hija lingwa’ (‘l-Ingliż huwa lingwa’);  
(b) interferenzi lingwistiċi bħal ‘tirriżulta’, ‘jattratta’, ‘tranżlazzjoni’, ‘deskrivit’, ‘opzjoni’, 

‘famożita’’, ‘navventuraw’, ‘b’mod bilanċjuż’, ‘riflettat’;  
(c) ortografija żbaljata ta’ ħafna partiċelli bħal ‘lill-lingwa (‘lil-lingwa’), ‘f’gżira’ (‘fi gżira’), ‘minn-

naħa l-oħra’ (‘min-naħa l-oħra’), ‘il-quddiem’ (‘il quddiem’);  
(d) ortografija żbaljata tal-pronomi mehmużin bħal ‘bijha’ (‘biha’), ‘għandhu’ (‘għandu’). 

‘minnha’ (‘minna’), ‘fikhom’ (‘fikom’), ‘tagħkhom’ (‘tagħkom’);  
(e) użu ta’ terminoloġija żbaljata bħal ‘kolonja’ (‘ħakma’), ‘semantika’ (‘semitika’), ‘romantiku’ 

(‘rumanz’);  
(f) ortografija żbaljata ta’ diversi kelmiet li fihom jew ma fihomx ‘għ’ jew ‘h’ bħal ‘jagħlmu’ 

(‘jgħallmu’), ‘jitagħlmu’ (‘jitgħallmu’), ‘jilgħabu’ (‘jilagħbu’), ‘noġgħobhom’ (‘nogħġobhom’), 
‘żagħżagħ’ (‘żgħażagħ’), ‘qedgħa’ (‘qiegħda’), ‘ngħamel’ (‘nagħmel’), ‘maqgħudin’ 
(‘magħqudin’), ‘tbgħati’ (‘tbati’), ‘joqgħodu’ (‘joqogħdu’), ‘jifmhu’ (‘jifhmu’), ‘jitilqgħu’ 
(‘jitilqu’), ‘ma tistgħax’ (‘ma tistax’), ‘rebgħa’ (regħba’), ‘jintaqgħa’ (‘jiltaqa’’), ‘xogħlhom’ 
(xogħolhom’), ‘għar’ (‘agħar’);  

(g) ortografija żbaljata ta’ kliem ieħor bħal ‘tlitt elementi’ (‘tliet elementi’), ‘iġifieri’ (‘jiġifieri’), 
‘ħabba’ (‘minħabba’), ‘kemm il- darba’ (‘kemm-il darba’), ‘prova’ (‘ipprova’), ‘siegħat’ 
(‘sigħat’), ‘mportanti’ (‘importanti’);  

(h) użu ħażin ta’ kliem fil-ġens jew fl-għadd bħal ‘reliġjon’ użata fil-maskil, ‘kliem’ użata fil-
plural. 

 
Konklużjoni 
Hemm għadd sabiħ ta’ studenti li qegħdin jistudjaw il-Malti b’interess kbir u li joqogħdu attenti kif 
jiktbuh. Għad hemm studenti oħrajn, li l-għadd tagħhom qiegħed jiżdied, li għadhom jagħmlu 
ħafna żbalji elementari, u l-aktar fl-ortografija. Hemm numru mdaqqas ta’ studenti li qegħdin 
jaqgħu f’interferenzi lingwistiċi mit-Taljan u mill-Ingliż. Jixraq kull tifħir lil dawk l-istudenti li qegħdin 
jilħqu livell għoli fil-kitba, b’mod speċjali fil-komponiment ġenerali.  
 
 
IT-TIENI KARTA        
Il-komponiment dwar il-poeżija 
Din il-karta għandha l-għan li turi l-ħila tal-kandidati fl-iżvolġiment ta’ argumenti dwar il-ħajja skond 
kif dawn jidhru f’kitbiet letterarji. Il-kitba ta’ dawn il-komponimenti għalhekk hi meqjusa bħala mezz 
li bih il-kandidati juru l-maturita’ tagħhom fil-qasam tal-ħsieb dwar temi essenzjali. Qiegħed isir 
sforz kbir f’dan il-qasam kemm mill-għalliema u kemm mill-istudenti. Jinħass ħafna, madankollu, 
in-nuqqas ta’ prattika fil-kitba ta’ komponiment letterarju. Uħud donnhom qatt ma kienu kitbu 
xogħol ta’ din ix-xorta qabel. 
Ma kinux ftit dawk li wrew livell baxx ħafna (a) fil-kitba tal-Malti, fl-espressjoni, f’dak kollu li jwassal 
biex il-kelma titħaddem tajjeb; (b) fit-trattament tal-kontenut, b’mod li  f’sentenza jew fi tnejn riedu 
jagħtu l-ħsieb tal-poeżija li kitbu dwarha. Kien hemm kandidati li wrew biċ-ċar li ma studjaw xejn. 
Ħafna żammu f’moħħhom xi esej li tahom l-għalliem, u kitbu dak li ftakru minnu, anki jekk dan ma 
kienx marbut mal-mistoqsija. F’ħafna każi nżammet anki l-ordni tar-referenzi kif kienet fin-noti. Il-
biċċa l-kbira tal-kandidati baqgħu limitati għal erba’ jew ħames poeżiji biss biex ikkummentaw fuq 
it-tema, meta kien hemm ‘il fuq minn tmintax-il poeżija marbutin mat-tema. 
Ħafna għadhom ma jafux kif jiktbu komponiment letterarju serju. Deher sewwa n-nuqqas ta’ 
argumenti, li jistgħu jinkisbu bil-ħsieb u bil-qari. Ħafna taw biss il-ħsieb tal-poeżiji fil-qosor, u 
waqfu hemm. 
Dan kollu juri li hi meħtieġa bil-bosta r-riflessjoni fuq ix-xogħlijiet studjati, b’mod li jingħarfu dawk 
il-kwalitajiet li jwasslu biex tema tkun mistħarrġa tajjeb. Hija ħasra li ħafna drabi l-kandidati 
jkollhom spunti tajbin iżda mbagħad ma jirnexxilhomx jiżviluppawhom. Hemm kandidati li bi ftit 
sforz jistgħu jiksbu ħila wisq akbar fil-kitba ta’ esej dwar argumenti ta’ dan it-tip.  
Ta’ min isemmi nuqqasijiet bħalma huma t-traskuraġni, il-kitba mingħajr ħsieb u pjan, il-kitba li bil-
kemm tinqara, it-taħwid ta’ isem ta’ poeta ma’ isem ieħor, il-kwotazzjonijiet li m’humiex eżatti u xi 
drabi vvintati.  
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Il-kritika letterarja (poeżija) 
Ħafna mill-kandidati wrew li ma jafux jiktbu stħarriġ kritiku li bih juru x-xejriet ta’ ħsieb u ta’ forma 
letterarja. Għalhekk deher sikwit in-nuqqas ta’ prattika f’dan il-qasam. Xi wħud kitbu biss dwar it-
tematika u wrew li ma fehmux il-poeżija, waqt li oħrajn kitbu biss dwar aspetti ta’ l-istil. Uħud 
naqsu li juru li jafu d-differenza bejn poeżija ta’ tip jew ieħor, waqt li sikwit deher in-nuqqas ta’ 
għarfien ta’ aspetti elementari tal-metrika li l-poeżija tkun maħduma biha.  
 
 
IT-TIELET KARTA     
Il-komponiment dwar id-drama u n-narrattiva 
Il-kandidati kienu ppreparati sewwa biex iwieġbu fuq it-testi li studjaw, u l-argumenti li ppreżentaw 
kellhom rabta sħiħa max-xogħlijiet (l-aktar permezz tar-referenzi u l-kwotazzjonijiet). Fl-istess ħin 
l-iżvilupp ta’ l-ideat bosta drabi mexa loġikament. Dan kollu jindika tħejjija xierqa fil-kitba ta’ esej 
letterarju f’din it-taqsima. 
Kien hemm uħud, madankollu, li ma mxewx mar-regola tar-relevanza għaliex it-tweġiba li taw ma 
kellhiex x’taqsam wisq mal-mistoqsija li huma għażlu li jwieġbu. Oħrajn inħlew wisq fuq in-
narrazzjoni tat-testi, u qagħdu jirrakkontaw it-testi fi kliemhom minflok ma għażlu li jiddiskutuhom. 
Kien hemm ħafna kandidati li tfixklu meta ġew biex jirreferu għax-xogħlijiet, u rumanz bdew 
isejħulu ‘dramm’ jew ‘novella’. 
L-għażla tax-xogħlijiet kienet hekk: fit-Taqsima A l-aktar li għażlu kien ‘L-Ewwel Jien’ (ftit aktar 
minn 66%), imbagħad ‘Il-Ġaħan ta’ Binġemma’ (ftit inqas minn 33%), u l-inqas ‘Ir-Rewwixta tal-
Qassisin’ (1%). Fit-taqsima B l-aktar li wieġbu kien fuq ‘Il-Gaġġa’ (ftit aktar minn 56%), imbagħad 
fuq ‘Lubien’ (ftit inqas minn 24%), u fl-aħħar fuq ‘Ineż Farruġ‘ (ftit inqas minn 20%).  
 
 
Il-kritika letterarja (proża) 
Iż-żewġ siltiet ta’ proża magħżula għall-kritika letterarja kienu waħda deskrittiva b’tiżwiqa 
narrattiva, u l-oħra narrattiva b’tiżwiqa deskrittiva. F’din it-taqsima l-aktar li marru ħażin minħabba 
li (a) iżjed bdew jirrakkontaw fi kliemhom dak li kien hemm fis-silta milli janalizzaw it-tema u l-istil; 
(b) bdew isibu temi li m’humiex fis-silta u jaslu għal konklużjonijiet li ma joħorġux mis-silta: jew 
għax jaqraw xi ħaġa li m’hix fis-silta mogħtija (eż., li n-narratur taqqal lit-tfajla tiegħu), jew għax 
jifhmu xi idjoma ħażin (eż. lin-narratur ħasbuh li kien sajjied meta qal “għax ix-xlief kien qasir”); (ċ) 
ippruvaw idaħħlu ħafna termini tekniċi wkoll fejn ma joqogħdux u mingħajr ma jgħidu għala jkunu 
daħħluhom. 
Nuqqas  li deher sikwit kien l-użu ta’ frażijiet u sentenzi li kienu vagi jew li ma jinftehmux, eż. ‘stil 
storiku’, ‘silta tradizzjonali’, ‘it-tema ta’ din is-silta hija wkoll ta’ didattika’. Barra minn hekk, jidher li 
ħafna ma fehmux l-idjomi mħaddma mill-awturi li mhux darba jew tnejn issejħu ‘poeti’. 
 
Kumment  ġenerali 
L-inċertezza fl-ortografija tidher spiss, u biżżejjed jissemmew eżempji bħal dawn: ‘darhom’ 
miktuba ‘darom’, ‘dahrom’, ‘dahrhom’, ‘daharhom’, ‘daharom’. Kultant kien hemm interferenza 
ortografika: ‘refa’ j’dejgħ’, ‘tikkonċernaħhomx’, ‘iffilosophizzat’. 
Fuq il-livell lessikali ħafna kienu dawk li bdew joħolqu forom għaliex ma jkunx ċerti minn dawk li 
huma stabbiliti: ‘tissimbolifika’, ‘tkissir u disfruttament’, ‘introduta’, ‘relazzjoni konflittwali’, ‘jibqgħu 
ntrappolati’, ‘ma jirreplikax għal-kliem ta’ mħabba’. 
Fuq il-livell grammatikali hemm eżempji bħal dawn: ‘tal-ingrazzjament lejn Alla’, ‘id-drawwi 
Għawdxin’, ‘’Ineż Farrug’ imsemmi wara din I-tfajla’, ‘il-fatt... jkompli jissimbolizza mal-kontinwita’ 
tal-poplu’. 
 
Konklużjoni 
L-argumenti ġenerali fuq ix-xogħlijiet magħżula mis-sillabu kienu varjati u jorbtu sewwa mat-test. 
Jidher Ii ħafna mill-kandidati huma kapaċi jifhmu u jiddiskutu l-letteratura f’dan il-livell b’mod 
kritiku (anki jekk jinqdew b’xogħlijiet ta’ kritika fuq it-testi). Biss f’dan il-livell avvanzat m’għandux 
ikun hemm problemi ta’ ortografija u ta’ grammatika.    


