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IR-RAPPORT TA’ L-E ŻAMINATURI TAL-MALTI 

FIL-LIVELL TA Ċ-ĊES 
MEJJU 2006 

 
Daħla 
 
Dan ir-rapport huwa maqsum f’erba’ kapitli, fejn l-ewwel tlieta jitkellmu dwar it-tweġibiet tal-
kandidati għall-karti 1, 2A u 2B, waqt li Kapitlu erbgħa hu dwar ir-reviżjoni tal-karti ta’ l-eżami 
b’xi eżempji ta’ rapporti li ntbagħtu lill-istudenti. 
 
Fir-rapport li jidher hawn taħt, wieħed isib li hemm ħafna punti ta’ nuqqasijiet u għeltijiet li l-
eżaminaturi ltaqgħu magħhom, fit-tweġibiet tal-kandidati. Hija ħasra kbira li wara għaxar snin 
ta’ tagħlim tal-lingwa , għadd kbir ta’ kandidati Maltin, li jitkellmu (jew suppost jitkellmu) il-
Malti bħala l-lingwa tagħhom ta’ kuljum, issib li m’għandhomx ħakma sewwa tal-lingwa, lanqas 
f’livell bażiku – u dan mhux biss f’dik li hi ortografija – imma, li hu forsi agħar, f’dawk li huma 
vokabularju u sintassi  – it-tlaħħim u l-iskeletru tal-lingwa.  
  
Madankollu minbarra dawn in-nuqqasijiet, l-eżaminaturi sabu wkoll tweġibiet tajbin, anzi 
tajbin ħafna, kif wieħed naturalment għandu jistenna minn studenti li joqogħdu għal dan l-
eżami. 
 
Qegħdin niktbu dan ir-rapport bi spirtu ta’ għajnuna għal min jgħallem lill-istudenti.   
 
L-eżaminaturi għamlu enfasi kbira dwar il-preżentazzjoni, u jixtiequ li dawn ir-rimarki 
jin ġiebu għall-attenzjoni ta’ kull kandidat li jkun ser joqg ħod għal xi eżami. 
 

� Il-kaligrafija ħafna drabi kienet diffiċli biex taqraha. Huwa importanti li l-kandidati 
jingħataw struzzjonijiet x’tip jew lewn ta’ linka jużaw. F’għadd sew ta’ karti, il-
kaligrafija kienet mitfija wisq biex tinqara, waqt li f’o ħrajn kienet irqiqa immens. 

� Kien hemm kitbiet li ma kinux ċari fil-preżentazzjoni tagħhom, bi qtugħ, tibdil, u ngassar 
ta’ kliem, sentenzi u paragrafi, li mill-ewwel dehra jagħtu impressjoni ta’ traskuraġni. Il-
pulitizza tax-xogħol hi importanti mhux biex jiżdiedu l-marki jew biex jinfluwenzaw lill-
eżaminaturi, imma biex ix-xogħol ikun jista’ jinqara bla tbatija u b’ebda dubji. 

� Il-preżentazzjoni ta’ ħafna għadha batuta immens. Waħda mid-diffikultajiet ta’ l-
eżaminatur hi, li f’waqtiet wieħed bilkemm ikun jista’ jagħraf fejn tispiċċa tweġiba u 
tibda oħra. Mhux l-ewwel darba li fit-tweġibiet, la jkun hemm titlu u lanqas numru tal-
mistoqsija, u/jew l-ebda spazju bejn tweġiba u oħra. 

 
Tabella 1.  Distribuzzjoni tal-marki 
 
Grad 1 2 3 4 5 6 7 U Abs Total 
Karta I u IIA 71 391 437 945 410 - - 487 14 2755 
Karta I u IIB - - - 95 492 327 334 1384 142 2774 
Total 71 391 437 1040 902 327 334 1871 156 5529 
% 1.3 7.1 7.9 18.8 16.3 5.9 6.0 33.9 2.8 100 
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Tabella 2.  Tqassim tal-marki 
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MARKI MASSIMI 15 25 50 10 100 15 15 35 35 100 100 
Kandidati li g ħamlu karta 2A, 
ras għal ras 11 14 29 6 60 6 6 17 16 45 53 
Kandidati li g ħamlu karta 2B, 
ras għal ras 10 10 21 4 44 5 4 11 10 30 37 

 
L-ewwel Kapitlu:  RAPPORT DWAR L-EWWEL KARTA  

 
L-EWWEL TAQSIMA: IL-KOMPONIMENT  
L-istudenti kellhom għażla minn ħames titli biex jiktbu madwar 400 kelma fuq wieħed minnhom.  
It-titlu li l-aktar ntagħżel kien “Meta ġarrejna għad-dar il-ġdida”.  Numru sostanzjali għażlu “Il-
Ħolma Tiegħi”  u “Kif nistgħu nnaqqsu l-problemi ta’ l-iskart”.  Numru ieħor għażlu “Il-b żonn 
ta’ librerija fl-iskola”   u ftit kienu dawk li kitbu dwar “Kull qalb trid oħra.” 
 
Il-komponiment kellu marki massimi ta’ 25 waqt li l-istudenti li għażlu il-Karta 2A ġabu ras għal 
ras 14-il mark, waqt dawk li għamlu t-2B ġabu 10 marki. 

Tabella 3:  Tqassim tal-marki tal-Komponiment 

 

Komponiment  
MARKI MASSIMI 25 
Kandidati li g ħamlu karta 2A, ras g ħal 
ras 14 
Kandidati li g ħamlu karta 2B, ras g ħal 
ras 10 

 
A.  ŻVILUPP TAT-TEMI 
1.  “Meta ġarrejna għad-dar il-ġdida”  Il-maġġoranza ta’ l-istudenti ħadu dan il-komponiment 
bħala wieħed narrattiv. Huma rrakkontaw il-ġarr ta’ ħwejjiġhom u tal-familja tagħhom, għad-dar 
ġdida b’xi inċident żgħir li ltaqgħu miegħu.  Ħafna qalu li kien ftit diffiċli sakemm draw il-post 
ġdid u sakemm għamlu ħbieb ġodda, għalkemm fl-aħħar mill-aħħar saru kuntenti u xtaqu li 
jibqgħu fid-dar il-ġdida.  Ħafna qalu li marru joqogħdu f’raħal aktar kwiet u li d-dar il-ġdida 
kienet akbar minn dik ta’ qabel.  Ftit studenti kitbu li d-dar il-ġdida kienet f’pajjiż ieħor, u marru 
fiha billi siefru minn Malta.    
Ftit kienu l-istudenti li taw deskrizzjoni ta’ dik il-ġrajja bil-komplikazzjonijiet tal-ġarr li jinħolqu 
f’każijiet bħal dawn. Id-deskrizzjoni tad-dar il-ġdida, tat-triq fejn tinsab, il-ġirien u l-ambjent ta’ 
madwar kienu neqsin mill-komponimenti. 
2.  “Il-Ħolma Tiegħi” Il-maġġoranza ta’ l-istudenti esprimew ix-xewqa tagħhom għall-futur, 
f’dak li huwa studju, karriera, impjieg u stat ta’ ħajjithom.  L-aktar xewqat li dehru fil-
komponimenti kienu: a) li jsiefru u jmorru jgħinu lill-pajji żi tat-tielet dinja jew pajjiżi oħra foqra;  
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b) li  jsiefru u jsibu xogħol barra minn Malta, bħala kantant/a, jew attur/attriċi; ċ) li jsiru piloti jew 
ikollhom karriera ma’ xi linja ta’ l-ajru.  Xi studenti “Il- ħolma” tagħhom hi oriġinali għall-aħħar, 
għaliex jixtiequ jsiru xi tip ta’ annimal bħal ‘tigra’ jew ‘falkun’; u hawn ma naqasx il-ħolm u l-
immaġinazzjonijiet strambi tal-kandidati. 
Kien hemm kandidati li “Il- Ħolma Tiegħi”, ħaduha bħala ħolma li darba kellhom u rrakkuntaw 
dik il-ħolma partikulari. 
3.  “Kif nistgħu nnaqqsu l-problemi ta’ l-iskart”  L-istudenti dehru li huma konxji tal-problemi li 
jġib miegħu l-iskart, għalkemm f’dawn il-komponimenti ftit li xejn dehru ideat ta’ kif nistgħu 
nnaqqsu dawn il-problemi. Il-biċċa l-kbira tkellmu dwar it-tipi ta’ skart u semmew biss xi 
soluzzjonijiet li  titkellem dwarhom il-midja.  Il-maġġoranza ta’ l-istudenti kitbu dwar din il-
problema bħala waħda nazzjonali u ftit kienu dawk li qisuha bħala problema globali. 
4.  “Il-b żonn ta’ librerija fl-iskola” Il-biċċa l-kbira tal-kandidati tkellmu dwar l-esperjenza 
personali tagħhom fl-użu tal-librerija ta’ l-iskola fejn jattendu.  Il-maġġoranza tal-kandidati kitbu  
dwar il-librerija ta’ l-iskola tagħhom, min jieħu ħsiebha, il-ħinijet li tkun miftuħa, u kif jissellfu l-
kotba minnha. Oħrajn tkellmu kemm hi utli l-librerija ta’ l-iskola għall-istudenti u għall-
għalliema.   Ftit kienu l-istudenti li tkellmu dwar il-bżonn li librerija ta’ skola għandu jkollha 
varjetà ta’ kotba ta’ kull suġġett li jkun mgħallem f’dik l-iskola, kotba ta’ referenza u l-użu 
tagħhom għal aktar tagħrif dwar punti mqajma waqt il-lezzjonijiet fil-klassi. 
5.  “Kull qalb trid oħra”   Dan kien il-komponiment l-inqas popolari fost il-kandidati.  L-istudenti 
tkellmu dwar xi għajnuna li huma taw lil xi ħadd anqas iffurtunat minnhom, jew dwar xi ħadd li 
kellu xi problemi u fetaħ qalbu magħhom.  Kien hemm ukoll min matul il-komponiment għamel 
paragun bejn il-ħolqien -  l-annimali u l-bniedem – u li dawn għandhom bżonn ta’ xulxin. 
 
B.  Xi espressjoniet sbieħ li kienu użati tajjeb fil-komponimenti. 
� L-iskart hu “tebgħa li qed tħalli warajha is-soċjetà ta’ żmienna” 
� Ir-reċiklaġġ m’hu xejn għajr “o ġġetti mormija li jerġgħu jieħdu l-ħajja.” 
� Il-kbarat għandhom ikunu huma l-ewwel li jieħdu l-problema ta’ l-iskart bis-serjetà għaliex 

“Il-kelma tqanqal, iżda l-eżempju jkaxkar.” 
� “Mara twajba u qalbha f’idha” 
� “il- ħabiba jkollha bżonn il-widna tiegħek” 
� Il-tifla marida bil-kankru li fieqet “reġgħet saret anġlu mill-ġdid li beda jtir” 
 
Ċ.  Selezzjoni minn numru kbir ta’ żbalji li dehru fil-komponimenti  
i.  Żbalji ta’ l-ortografija eż għanzi; tijaj ; joqgħodu, tajjpa; jilgħabu; impossibli; bagħtut, tliet 
iħbieb; is-suġġeritu; weddthom, il-barra, mil-isbah,seconda, sagħba, qedin, nighxu, qisgħa, jek, 
jaqtaw, l-għob, f’tahna, nistu, telaw, ikolna jżjed mahha, settax, niextie, għal bidu, noqgħodu, 
ngħelabu, ħijja, rivalita, komputers, rħejnila, kella, żammejnijha eċċ eċċ 
ii.     Żbalji tal-grammatika eż ħolma ġodda; kulħadd jkunu qiegħed; palk kbira; in-nies jisma’ l-
mużika, eċċ, eċċ 
iii.     Sentenzi sintattikament żbaljati u / jew bla sens u ma jinftehmux; eż   
1. Kull jien nagħmilha punt biex nilgħab mil-anqas nof-siegħa ta’ kitarra.  Bdejt nilgħab (il-

kitarra) meta kelli sebgħa snin u għalhekk kiber fuqi.  
2. Il-ħolm huwa picture differenti li l-moħħ jagħmlu meta qed norqdu u huwa normali  Ma 

qaluni xejn imma gab idi f’idej tiegħu... wara ħafna hin qaltuni li kien diga il-ħames ta’ 
filgħodu. eċċ, eċċ. 

3. Min meta nitwieldu sakemm tmut jew imutu għanha dejjem ikun hemm ommna magħna, u 
ovjament l-missier ukoll, imma peres li normalment il-missier jahdem, l-omm li tgawdi t-
tfal l-aktar. 

4. Din hi l-holm tieghi u illi bijha mindu kont żghira fl-ahhar jistgha jkun li sa she. 
5. Xwejha li toqgħod ħdejja offrejna kikra te gol-flett taghha. 
6. Kull qalb trid jirrecivi il-bonta ta’ l-oħrajn 
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7. Xaghar ghdha wasal iz-zmien biex nghid caw id-dar taghna jew li kelna wahda minnhom. 
8. In-nies kienu vera ferhan u anki l-ghalliem li kelna kienu nies tajbin. 
9. In-nar kienet tikber u tmur fid-dar kollha u ħmistax minuti s-saqaf tal-kamra taħt komarti 

waqa’. 
10. Iżda bhal ma jghid il-qawl ingliż no man is an island and life must get on. 
11.  Niftakar li Tanja wakda mil gien kienet sarjet l-ikel alina ax il-gass tal kuker ma kienx 

imqabbad. 
12.  Minn meta kont għadni f’ġuf ommi, missieri kien dejjem jara l-futbol u jtini l-blalen biex 

nilgħab bihom’! 
 
It-Tieni Taqsima – Fehim it-Test 
F’din it-taqsima, il-mistoqsija nru 2 kellha ħafna tweġibiet tajbin, diretti u ċari.  Għall-mistoqsija 
2d ħafna studenti taw iktar informazzjoni milli mistenni, u semmew ukoll lil dawk li jaħdmu 
ħdejn in-nar eż: “L-aktar li jbati f’dan it-tip ta’ temp huwa dak li xogħlu hu barra u taħt ix-xemx.  
L-effett hu li x-xemx teħodlu rasu.  Barra minn dawk in-nies anke li jaħdmu ħdejn magni qrib in-
nar. Fid-dawl artifiċjali u fl-irwejjaħ m’humiex aħjar.” 
 
Il-mistoqsijiet  tal-Grammatika  (nru 4) ħawdu sewwa lill-għadd ta’ studenti kif jidher fl-eżempji  
ta’ tweġibiet żbaljati li jidhru hawn taħt.  L-istudenti tilfu ħafna marki f’din it-taqsima. 
Eż: 
a.  Sib u ikteb mis-silta frażi fl-Istat Kostrutt…….. ‘mitluqin’  
b.  Agħti verb bl-istess għerq ta’ għajn…………….‘tgħin’,    ‘għajjien’;   ‘għ –j – n’ 
ċ.  Oħroġ nom minn mdellek………………………… ‘mdeldel’, ‘mdelka’, ‘mdellkin’ 
d.  Agħti s-singular ta’ irwejja ħ…………………….. ‘ruħ’ , 
e.  Sib u ikteb mis-silta aġġettiv fis-superlattiv. 
f.  X’inhi l-funzjoni grammatikali ta’ ‘lok’ fil-kelma jonqoslok?.... ‘nom f’tarf il-kelma’ 
ġ.  Sib nom mimmat mill-ewwel paragrafu tas-silta. … ‘miżżewġin’,  ‘moħmi’ 
g.  Ta’ liema forma hu l-verb intebaħ?................... ‘tat-2 forma’ 
għ. Agħti l-għerq tal-verb jindraw ……………….. ‘j-d-r-’, ‘d – r – għ’, n-d-j’,  
h.  Aqleb fil-passat: ma jagħtihiex…………………. ‘ma tagħhiex’,   
ħ.  Oħroġ nom minn artifi ċjal i…………………….. ‘artifiċju’, ‘artifi ċjat’, ‘artifi ċi’, ‘artifi ċjaliżmu’ 
i.   Agħti l-għadd imtenni ta’ kelma………………‘kliem’ 
ie. Oħroġ aġġettiv diminuttiv minn ħlewwa…...... ‘ħlewwiet’, ‘ħlewja’, ‘ħelu’, ‘ħlejja’,‘ ħelwa’ 
 
Din it-taqsima kellha marki massimi ta’ 50.   L-istudent illi għażlu l-karta 2A ġabu ras għal ras 29  
marka, waqt dawk li għamlu 2B ġabu marka ta’ 21. 
 

Tabella 3  Tqassim tal-marki għal Tieni Taqsima – Fehim it-Test 

Fehim it-test 
MARKI MASSIMI 50 
Kandidati li g ħamlu karta 2A, 
ras għal ras 29 
Kandidati li g ħamlu karta 2B, 
ras għal ras 21 
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It-Tielet Taqsima (mistoqsija 6) 
 
F’din il-mistoqsija kien hemm għażla bejn  
(a) Kitba ta’ rapport ta’ madwar 100 kelma;  u   
(b) Tqassir ta’ silta għal madwar 100 kelma. 
 
Kien hemm aktar studenti li għażlu r-Rapport mit-Taqsira – bejn wieħed u ieħor tlieta għal kull 
tnejn. 
 
IR-RAPPORT: 
1.  Tematika – Il-biċċa l-kbira tal-kandidati li wieġbu din il-mistoqsija għażlu li jit ħaddtu fuq:  

� attivita` ta’ ġbir  ta’ fondi / maratoni li jsiru fl-iskejjel;  
� imbagħad kien hemm dawk li ttrattaw il-Jum il-Premjazzjoni ta’ l-iskola;  
� il-jum iddedikat fl-iskola għal xi tematika partikulari eż: Jum il-Qari/Ktieb, 

Ekoloġija/Ambjent; Kuxjenza favur l-annimali; Jum ta’ sport. 
� l-Inawgurazzjoni ta’ Sala/ Librerija;  
� Iż-żjara minn xi Ras Kbira fl-iskola. 

 
2.  Format:  
Kien hemm każi fejn ir-rapport kien ippreżentat forma ta’ ittra (jew għall-ġurnali jew xi ħadd 
partikulari) li mhuwiex l-iskop u l-format ta’ rapport. 
 
Oħrajn taw lir-rapport tagħhom bixra amministrattiva (speċi ta’ post-mortem) li għalkemm mhux 
kontra l-ispirtu tal-mistoqsija, żgur li mhux format tajjeb li wara paragrafu ta’ introduzzjoni, il-
punti segwenti kienu bulleted. 
 
F’każi oħra, aktar minn rapport ta’ x’sar, kien appell jew riklam għal attivita` li għad trid issir  – 
li espressament ma kienx l-iskop tal-mistoqsija. 
 
F’ħafna mill-każi, l-kandidati kitbu r-rapport tagħhom fl-ewwel persuna billi anke l-ewwel 
introduċew ruħhom (ma nistgħux ngħidu jekk hux b’ismijiet reali, inkella fittizji)  u mbagħad 
komplew. 
 
� Preżentazzjoni:  Ġeneralment il-kandidati żammew mat-tul ta’ kitba mitlub minnhom 
f’din il-mistoqsija, għalkemm kien hemm każi ta’ min kiteb inqas, u xi ftit li kitbu aktar. 
� Kien hemm sfortunatament għadd konsiderevoli ta’ każi fejn ir-rapport kien jinħass 
puwerili jew xi kitba tal-livell primarju, li tippretendi aħjar anke fl-eżami tad-dħul fil-Junior 
Lyceum jew Common Entrance. 
� Għadd ta’ studenti naqsu li jagħmlu pjan tal-kitba tagħhom b’riżultat ta’ tidwir u qbiż bl-
addoċċ minn argument għal ieħor, minn sentenza għal oħra u saħansitra frażijiet fl-istess sentenza 
li kienu kontradditorji ta’ xulxin. 
 
� Lingwa:   Bħalma nsibu f’każi oħra ta’ mistoqsijiet ta’ kitba kontinwa (eż: il-
komponiment), hawn ukoll kien hemm bosta każi ta’ Maltingliż. 
� In-nisġa ta’ xi kitbiet kienet maqtugħa jew ma ssegwix. 
� Is-soltu problema ta’ l-ortografija kienet evidenti hawn ukoll. 
� Il-punteġġatura wkoll, f’għadd ġmielu ta’ każi, ma teżistix jew inkella mhux biżżejjed 
jew kif suppost - ġieli anqas il-fullstop u l-ittra kapitali fl-għeluq u l-bidu ta’ sentenzi; jew l-użu 
ta’ ittri kapitali fejn mhux suppost. 
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IT-TAQSIRA 
Minbarra xi punti komuni, bħal dawk li semmejna hawn fuq, l-aktar fejn tidħol lingwa, imma 
wkoll rigward il-preżentazzjoni, fit-tweġibiet li kien hemm għal din il-mistoqsija, fost ħwejjeġ 
oħra,  ta’ min jirrimarka dan li ġej: 
 
� Kien hemm għadd, forsi mhux kbir wisq, ta’ dawk li eċċedew it-tul mitlub, imma wkoll ta’ 

każi oħra, ferm inqas, li kienu qosra ħafna. 
� Każi fejn punti importanti fit-test oriġinali tħallew barra jew ma ġewx ittrattati skond l-

importanza tagħhom. 
� Ġeneralment wieħed seta’ jara li l-kandidati kitbu fit-tul iżżejjed fuq l-ewwel żewġ paragrafi 

tat-test, u qassru żżejjed fl-aħħar tnejn, hekk li żbilanċjaw il-kontenut li t-test oriġinali ried 
iwassal. 

� Jidher li kien hemm kandidati li MA FEHMUX  IT-TEST ORI ĠINALI , bħallikieku kien 
qari f’xi lingwa li bilkemm jafu, jew inkella li interpretawh / fehmuh skorrettement. 

� Kien hemm konkorrenti li flok għamlu verżjoni qasira tat-test oriġinali, kitbu xi ħaġa 
vagament relatata mas-suġġett ewlieni – Jista’ jkun li f’dawn il-każi, l-kandidati interpretaw 
ħażin l-istruzzjonijiet b’tipi grassi li kien hemm mal-mistoqsija? 

 
Din it-taqsima kellha marki massimi ta’ 10.   L-istudenti li għażlu il-karta 2A ġabu ras għal ras 6  
marki, waqt dawk li għamlu 2B ġabu 4 marki. 

Tabella3:  Tqassim tal-marki għat-Tielet Taqsima:  Rapport jew Taqsira ta’ silta 
 

Rapport/Tqasira 
MARKI MASSIMI 10 
Kandidati li g ħamlu karta 2A, 
ras għal ras 6 
Kandidati li g ħamlu karta 2B, 
ras għal ras 4 

 
 

It-tieni Kapitlu: RAPPORT DWAR KARTA 2A 
 
KUMMENT ĠENERALI  
 
Din is-sena kien hemm numru mhux ħażin ta’ studenti li kitbu fit-tul. Ġieli t-tweġiba għall-
mistoqsija (a) fiż-żewġ poeżiji fl-Ewwel Taqsima (Ir-Referenza għall-Kuntest) ħadet paġna sħiħa 
tal-ktejjeb! Madankollu t-tul tat-tweġiba waħdu ma jfisser xejn u ma jimpressjonax lill-
eżaminaturi. F’ħafna każi dak li nkiteb kien ripetizzjonijiet fil-vojt, b’ħafna kliem bombastiku, xi 
drabi poetiku, sentenzi li ma jfissru xejn, u turrun noti riċiklati, li għalkemm tajbin fihom 
infushom, ma kellhom x’jaqsmu kważi xejn mat-tweġiba li riedu jagħtu! 
 
L-EWWEL TAQSIMA –  
REFERENZA GĦALL-KUNTEST: TAQSIMA POE ŻIJA  
Din it-taqsima kellha marki massimi ta’ 15.   L-istudenti li għażlu l-Karta 2A ġabu ras għal ras 6  
marki, waqt dawk li għamlu 2B ġabu 5 marki. 
 
1. MA’ L-EWWEL QTAR, Raymond Mahoney 
 
a. Il-parti l-kbira ta’ l-istudenti lanqas biss semmew jew taw ħjiel li l-poeta kien għadu kif 
għadda minn xi esperjenza ta’ mħabba li falliet. Minkejja l-fatt li l-poeżija ngħatat sħiħa fil-karta, 
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ftit kienu dawk li rreferew bid-dettall għaliha. Kien hemm għadd mhux ħażin li semmew li 
Mahoney qiegħed jipprotesta kontra l-qerda tan-natura minħabba l-ispekulatur! Oħrajn qalu li qed 
‘ jimmissja’ lil ommu għax din mietet. Kien hemm ukoll min beda jħallat tagħrif dwar Karmenu 
Vassallo ma’ Mahoney! 
 
b. Din kienet assolutament l-agħar parti tat-tweġibiet. Jidher ċar li l-istudenti ftit li xejn 
għandhom idea ta’ x’inhi metrika. Ħafna kitbu li l-versi huma endekasillabi u li m’hemmx rima. 
Iżda numru kbir bdew isemmu s-sinkope, l-aferesi, l-apokope, u termini oħrajn, li jidher li kienu 
tgħallmu bl-amment dawn it-termini bla ma jafu xi jfissru. Il-versi watjin u tronki ftit li xejn 
issemmew. Ħafna lanqas biss indunaw li l-vers 16 u l-aħħar wieħed ma kinux tal-ħdax. Anzi kien 
hemm min elabora billi semma li l-poeżija ‘ li fiha paragrafu wieħed’ għandha versi tal-ħdax u 
tat-tnax! 
 
Issemmew versi ħielsa, imħalltin, eċċ. Kien hemm rima kwadrilittera, versi mbewsin, minn 
kollox, saħansitra kien hemm min qal li ‘m’hemmx rima imma l-metrika hija waħda l-istess’!  
 
ċ.    i. Personifikazzjoni - Ħafna taw tweġiba tajba. 
      Alliterazzjoni - Din kienet aktar iebsa għalihom u kien hemm ħafna anqas tweġibiet 

tajbin. 
      ii. Għalkemm il-personifikazzjoni tawha tajba, meta ġew għat-tifsira ħafna batew. Il-parti l-

kbira qalu li kif ‘il-bnedmin jitgeddsu fix-xitwa, hekk qiegħda tagħmel ir-rummiena’. 
 
d. Ħafna tweġibiet kienu xotti. Il-biċċa l-kbira qalu biss li din tagħmel parti minn 
TIFKIRIET għax il-poeta jiftakar fi tfulitu. Oħrajn, tista’ tgħid, taw kelma b’kelma kulma taw fl-
ewwel tweġiba. 
 
Xi kwotazzjonijiet ridikoli, bla sens u ma tistenniehomx minn studenti ta’ sittax-il sena: 
“Il- ħarifa tneħhi x-xitwa li tfisser dwejjaq, niket u tbatijiet u twassal għal bidu tas-sajf .” 
“Bil-poeżija jerġa’ jmur lura fil-garigor u jiftakar...” 
“Iqabbel lil ommu ma’ rummiena.” 
 
 
2. TIFKIRIET TA’ TFULITI, Karmenu Vassallo 
 
Din il-poeżija ntgħażlet aktar mill-poeżija ta’ Ray Mahoney, x’aktarx għaliex l-istudenti 
jippreferu poeżija tradizzjonali li hi aktar diretta mill-moderna.  Tant hu hekk li l-istudenti li 
għażlu din il-poeżija marru aħjar mill-istudenti li għażlu l-poeżija l-oħra. 
 
a. Kien hemm bosta tweġibiet tajbin. Bosta studenti wrew nuqqas ta’ ħila li jkunu konċiżi u 
rrakkontaw wisq fit-tul meta l-mistoqsija kienet titlob speċifikament li jiktbu fil-qosor.  Uħud 
minnhom baqgħu sejrin jiktbu u spiċċaw iwieġbu mistoqsija (b) ukoll. Meta mbagħad waslu 
f’mistoqsija (b), xi wħud indunaw u qalbu l-ittri: ta’ fuq għamluha (b) u ta’ taħtha irranġawha 
f’(a). Għadd mhux ħażin lanqas biss semmew il-ħolm ikrah. 
 
b. Il-parti l-kbira wrew li jafu sewwa x’hemm fil-kumplament tal-poeżija iżda wħud ma 
fehmux li riedu jorbtu ż-żewġ partijiet u tkellmu biss dwar it-tfulija tal-poeta, kif kien mitlub 
minnhom.  
 
ċ.   i. Similitudni - Tista’ tgħid li t-tweġiba kienet, fil-parti l-kbira, tajba. 
     Metafora    - Tweġibiet imħalltin li juru li din isibuha aktar diffiċli. 
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      ii. Din ħafna għamluha ħażina. Bosta qalu li ‘ħajtu, irġulitu iebsa u kerha bħall-qoxra ta’ 
ġewża’. 
 
d. Hawnhekk ukoll, ħafna tweġibiet jew kienu xotti (jgħidu biss li l-poeta qiegħed jiftakar) 
jew irrepetew tweġiba (a) jew (b). Ftit li xejn qalu li l-poeżija hija mezz li bih il-poeta jista’ jmur 
lura lejn tfulitu. 
 
Xi kwotazzjonijiet ridikoli, bla sens u ma tistenniehomx minn studenti ta’ sittax-il sena:  

“ il-poeta kien joqgħod ġo roqgħa ħamrija.” 
“kien joħlom ikrah għax ra irġulitu tixxeblek.” 

 
REFERENZA GĦALL-KUNTEST: TAQSIMA PRO ŻA 
Din it-taqsima kellha marki massimi ta’ 15.   L-istudenti li għażlu il-karta 2A ġabu ras għal ras 6  
marki, waqt li dawk li għamlu t-2B ġabu 4 marki. 
 
3. Silta minn  IL-VAPUR TA’ L-ART, Kilin 
Għadd kbir ta’ studenti għażlu din is-silta, u 
a. Għalkemm it-tweġibiet, fil-parti l-kbira, kienu tajbin, spikkaw żewġ nuqqasijiet ewlenin. 
Bħal fil-mistoqsija ta’ qabel, l-istudenti batew min-nuqqas ta’ konċiżjoni, tant li kien hemm min 
għamel teżi sħiħa dwar it-trasport f’Malta għall-bidu tas-seklu 20, b’kummenti dwar kif il-wasla 
tal-karozza privata f’Malta tat lok għal aktar individwaliżmu! U oħrajn, mill-banda l-oħra, kienu 
tant xotti li kitbu biss li Kilin qed jitkellem dwar il-ferrovija f’Malta mingħajr ebda indikazzjoni li 
din kienet ħarġa u tifkira personali ta’ l-awtur. 
 
b i. Tgħoddhom fuq id waħda dawk li nnutaw l-umoriżmu f’din. 
  ii. Ġeneralment kienet tweġiba tajba.  
 iii. Mhux ħażin ukoll, għalkemm mhux daqs ta’ qabilha. 
 
ċ.i. Il-personifikazzjoni - ngħarfet minn bosta u ftit kellhom problema f’din. 
 L-onomatopea - l-istudenti kienu anqas żguri minnha. Għalkemm ħafna taw tweġiba 
tajba, kienu bosta dawk il-kandidati li ma kinux jafu eżatt x’inhi, jew taw il-kelma ‘ċarċar’, jew 
sabu frażi mis-silta li ma kellha x’taqsam xejn. 
  
 ii. Ħafna qalu biss xi tkun personifikazzjoni mingħajr ma fissru din partikulari. Oħrajn ma 
spjegawx li l-ferrovija kienet miexja bil-mod.  
 
d. Waqt li kien hemm numru mhux ħażin li ħadu l-marki kollha f’din, kien hemm min kiteb 
li din hija tifkira tal-vapur ta’ l-art f’Malta mingħajr ma semmew it-tifkira personali ta’ l-awtur. 
Oħrajn tennew kelma b’kelma kulma qalu f’mistoqsija (a). 
 
4. Silta minn L-EWWEL DARBA LI LTQAJT MAGĦHA, Trevor Zahra 
 
a. Ma kinitx ħażina bħala tweġiba. Il-problema kienet li ħafna qalu li Zahra ltaqa’ ma’ 
Rosie (mhux Frans), u ħafna aktar ħalltu din ma’ ta’ warajha u spiċċaw biex kitbu eżatt dak li 
reġgħu kitbu bħala tweġiba għall-mistoqsija (b). 
 
b. Ħafna kienu jafuha din. Però, kif intqal qabel, uħud irrepetew l-istess kliem ta’ qabilha. 
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ċ.    i. Ġeneralment mhux ħażin bħala tweġiba. 
      ii. Din ukoll, għalkemm ħafna taw ir-reazzjoni tal-mistħija ta’ Frans mingħajr ma semmew 
lil Rosie. 
     iii. Il-parti l-kbira rrepetew li kien żonqri “jiġifieri kien mistħi u ma jafx imur man-nisa”. 
 
d. L-għadd ta’ kandidati li rrepetew kelma b’kelma l-ewwel tweġiba kien tassew kbir. 
Għalhekk ġieli kien hemm każi meta t-tweġiba kienet eżatt l-istess għal tliet mistoqsijiet! Ta’ min 
jinnota hawn il-kitba tal-kelma iva, - ħafna u ħafna kitbuha iwa jew agħar ijwa. Wieħed għandu 
jaħseb li ilhom is-snin li tgħallmu kif jiktbu din il-kelma tant sempliċi! 
 
Fiż-żewġ taqsimiet kien hemm diversi li kemm lil Kilin kif ukoll lil Zahra rreferew għalihom 
bħala poeti u l-kitba tagħhom bħala poeżija! 
 
 
IT-TIENI TAQSIMA -  KOMPONIMENTI  LETTERARJI 
 Sezzjoni A  Din it-taqsima kellha marki massimi ta’ 35.   L-istudenti li għażlu il-karta 2A ġabu 
ras għal ras 17-il  marka, waqt li dawk li għamlu t-2B ġabu 11-il marka. 
 
KUMMENT ĠENERALI 
 
F’din it-taqsima ma kienx hemm xi mistoqsija li ngħażlet aktar minn oħra. Fil-biċċa l-kbira 
tagħhom, l-istudenti jidhru li jafu sew it-testi li kellhom jistudjaw. Il-problema dejjem hi li ħafna 
minnhom m’għandhomx idea ta’ kif japplikaw dak li jafu mal-mistoqsija li jkollhom fil-karta ta’ 
l-eżami. Dan jidher ċar mill-fatt li bosta minnhom ikollhom l-istess introduzzjoni, tista’ tgħid 
kelma b’kelma, u tvarja biss fl-ortografija. Issib blokki sħaħ ta’ kitba xorta, jiddependi minn 
liema skola jkunu ġejjin. Tkun xi tkun il-mistoqsija, dejjem jiktbu l-istess tip ta’ introduzzjoni.   
Imbagħad issib paragrafi sħaħ kollha xorta, jiġifieri jgħidu fil-qosor il-ħsieb tal-poeżiji jew siltiet 
li jkunu qegħdin jitkellmu dwarhom. Ftit mill-kandidati jiġihom f’rashom li b’mod jew ieħor 
iridu jorbtu dak li kitbu mal-mistoqsija, allura fl-aħħar tal-paragrafu jdaħħlu sentenza ta’ malajr 
biex juru li qegħdin jagħmlu dak li kienu mitlubin fil-karta ta’ l-eżami!  
Dan juri biċ-ċar l-istudju bl-amment tan-noti li l-istudenti jingħataw matul is-sena.  Kien faċli li 
jirrakkuntaw flok iwieġbu l-mistoqsija f’rabta mat-tema. 
 
Kwotazzjonijiet issib mill-anqas. Ħafna studenti minn għalihom li jekk ipoġġu kelma jew tnejn 
fil-virgoletti jkunu qegħdin jikkwotaw. Għalhekk issib kliem waħdu bħal ‘gaffa’, ‘il-miraklu tal-
konkrit’, ‘qalb il-Maltin’, ‘l-g ħasafar’, u b’dawn in-naqriet u bosta oħrajn bħalhom jidhrilhom li 
qegħdin jissodisfaw il-ħtieġa tal-kwotazzjonijiet! 
 
Kien hemm kwantità kbira sew li kellhom espressjoni batuta għall-aħħar. Dawn jidher li lanqas 
biss jafu jitkellmu tajjeb bil-Malti u safrattant ippreżentaw irwieħhom għall-Karta A! Sentenzi u 
paragrafi sħaħ bilkemm jiftiehmu, u trid terġa’ taqra għal darba tnejn biex tipprova tifhem 
x’inhuma jippruvaw jgħidu!  
Dawn huma xi ftit mill-espressjonijiet (mhux bilfors l-agħar) li kien hemm: 
 
“Malta sabet ruha taħt sodda barranija.” 
“l-istorja tieħu post waqt logħba.” 
 “il-poe-proża JUM IR-REBĦ ta’ Friggieri.” 
“ikompli billi jg ħilna li neħħa l-‘wardiet’ minn fuqu ħalli jista juri l-personalita tiegħu, għax il-
wardiet kienu qed jistaħbuħ.” 
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Xi (ftit fost il-ħafna) kwotazzjonijiet  oħra (l-aktar fuq Mananni u Vassalli), li nsejħilhom ridikoli, 
bla sens u ma tistenniehomx minn studenti li spiċċaw ħames snin ta’ skola sekondarja: 
  
“Mananni tiekol ‘ħobża moħfija’ u ‘tadam benżuli.’”  
“Mananni kienet tiekol ħobż imsawwar.” 
“Vassalli beda jidħak fit-tebut dak in-nhar.” 
“Vassalli qam mill-qabar u ngħaqad man-nies.” 
“Vassalli kien il-patri ta’ Malt.” 
“l-ombra ta’ Vassalli infetħu minn qiegh il-baħar u telgħu s-sema.” 
   
Wieħed jista’ jgħid mingħajr tlaqliq li l-punteġġjatura għadha orrur. Drabi ssibha diffiċli biex 
tagħraf fejn tispiċċa sentenza u tibda oħra: la titlu, la rig biex jifred, jibqgħu għaddejjin dritt. 
Huma u jiktbu ma tindunax li qegħdin isemmu titlu ta’ xogħol. Eżempju: 
 
“Fenech fi tradiment jgħid li....” 
 
Ħafna drabi l-kelmiet Malta, Maltin jinbdew b’ittra żgħira. Dawn huma kollha nuqqasijiet tant 
bażiċi li wieħed lanqas jistenna li għandu jikkummenta dwarhom. 
 
5a. Tema: Il-Protesta 
 
Ħafna minn dawk li wieġbu din il-mistoqsija marru aħjar mill-oħrajn. Il-mistoqsija kienet diretta 
u għalhekk l-istudenti ma sabu l-ebda diffikultà biex iwieġbu kif imdorrijin, jiġifieri jirreferu 
għad-diversi xogħlijiet li għandhom x’jaqsmu mal-protesta u jitkellmu dwarhom. Kien hemm min 
kiteb dwar aspett wieħed biss: dak soċjali jew ambjentali u l-oħrajn ma semmiehomx. 
 
Il-marki hawn intilfu l-aktar, naturalment, fl-ortografija, fin-nuqqas ta’ kwotazzjonijiet, u forsi 
fir-rabta ta’ bejn paragrafu u ieħor, u bejn xogħol u ieħor. Kien hemm min kull paragrafu bdieh 
bit-titlu tax-xogħol li se jikteb fuqu mbagħad jagħti biss il-ħsieb. 
 
Fil-parti l-kbira ma għamlux ippjanar ta’ kif għandhom iwieġbu. Ngħidu aħna, l-ewwel jitkellmu 
biss fuq ix-xogħlijiet li għandhom x’jaqsmu mal-protesta ambjentali, imbagħad fuq dik soċjali, 
eċċ. Jidher ċar li kull xogħol li ġiehom f’rashom dak il-ħin kitbu fuqu bla ebda ippjanar. 
 
Kif għedna qabel, kien hemm għadd konsiderevoli ta’ studenti li kitbu l-istess komponiment/i - 
kawża tan-noti li tgħallmu bl-amment. Tinduna l-aktar b’dan  meta tibda taqra sentenzi partikulari 
bħal “Dun Iddew jagħmel kamin ieħor fil-morsa tas-soċjeta.” 
 
5b. Tema: Karattri 
 
Bosta minn dawk li għażlu din il-mistoqsija marru ħażin ħafna għax ma qrawx jew ma fehmux 
sew x’kienet titlob. Hawn għandna eżempju ċar ta’ kemm l-istudenti tagħna mdorrijin iwieġbu 
billi jiktbu n-noti sterjotipati li jkunu studjaw bl-amment mingħajr lanqas biss jaħsbu x’inhu 
jintalab minnhom! 
L-espressjoni kienet fqira u ħafna drabi l-kitba kienet bla sens kif juri dan l-eżempju: ‘Kien  ha 
jeqred il passat tiegħu ukoll, għax ir-raba’ ta’ Samwel ma kinitx tajba ħafna allura minflok 
jagħmel ir-raba’ tiegħu sabiħa, le ried jeqred ta’ madwaru, din hija tip oħra ta’ karattru, 
ġellidijja ħafna.’   
Ma għamlux differenza bejn karattru u karatteristika. Kien hemm min lanqas biss laqat wieħed 
mix-xogħlijiet li kellhom jitkellmu dwarhom. Sa tkellmu dwar it-taraġ fis-silta ta’ Charles Flores 
biex juru l-karattri differenti li kien hemm fil-bini! 
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Punt interessanti hu l-varjazzjonijiet li kien hemm fl-interpretazzjoni tal-poeżiji. Kif wie ħed 
jistenna, f’MILL-ĠDID POETA ta’ Rużar Briffa ma kien hemm l-ebda problema iżda f’QASBA 
ta’ M. Azzopardi u aktar u aktar f’JIEN SIĠRA KBIRA ma kienx hemm tmiem għall-
interpretazzjonijiet differenti li ngħataw. 
 
Sezzjoni B.  Din it-taqsima kellha marki massimi ta’ 35.   L-istudenti li għażlu il-karta 2A ġabu 
ras għal ras 16-il  marka, waqt li dawk li għamlu t-2B ġabu 10  marki. 
 
6a. Tema: Il-Familja 
 
Ħafna milli għażlu din żelqu fin-niexef, għax kif semmejna qabel, kull xogħol li kellhom fis-
sillabu f’din it-tema tniżżel fit-tweġiba li taw. Bosta drabi bdew jagħtu ħafna dettalji żejda u 
irrilevanti (l-aktar fis-silta IX-XIĦ MIDFUN ĠO L-GĦAR u IR-RAĠEL TAL-KLIEB) mingħajr 
ma rabtu (jekk setgħu) mal-mistoqsija. Oħrajn tawlu b’mod esaġerat biex daħħlu kulma studjaw, 
jew żbilanċjaw ix-xogħol tagħhom għax ma kellhomx fejn jiktbu aktar (minħabba t-tul mitlub) u 
kemm kemm semmew xi xogħlijiet oħra. 
 
Il-parti l-kbira sew tal-kandidati għadhom ma jafux kif jagħżlu u japplikaw dak li jagħżlu, u f’din 
it-taqsima tal-karta marru ħażin propju minħabba f’hekk. 
 
Xi ftit kwotazzjonijiet (biex ma ngħidx ħmerijiet) minn dawk li kitbu l-istudenti: 
“sab ruħu għand familja ma’ ħutu li kienu jinħaslu flimkien fil-friskatur.”  
“ibnu jkun ħareġ mid-dar għal gwerra u dejjem jistennih mat-tieqa ma tifla tiegħu.” 
“eleġija huwa poeżija li xi ħadd jikteb meta xi ħadd miet biex inpoġu fuq il-ġebla taċ-ċimiterju.” 
“il-poeta jibża’ li ibnu jsir poeta bħalu.” 
“ibnu kien jgħaddi kuljum minn ħdejn l-għar biex itih jerda mit-toqba.” 
 
6b. Tema: Ġrajja u Identità 
 
Din suppost kienet eħfef għax aktar diretta u wieħed jaħseb li ma kellux fejn jintilef. Però, il-ħila 
ta’ wħud minnhom biex jiżbaljaw ma titwemminx. Kien hemm min daħħal ukoll IL-MALTI L-
ILSIEN NAZZJONALI TAGĦNA. 
 
Idealment kellhom jimxu kronoloġikament u kien hemm diversi li għamlu hekk. Iżda ħafna mhux 
talli ma mxewx hekk iżda lanqas biss għandhom idea ta’ storja u safrattant tistagħġeb bil-ftaħir u 
l-eloġji li kitbu dwar “missieriejietna”! Mit-tweġibiet li taw xi studenti jidher biċ-ċar, li mhux 
biss ma jafux it-test tal-Malti iżda lanqas għandhom l-iċken ħjiel ta’ l-istorja ta’ pajjiżna. Hekk, 
per eżempju,  
jidher li fil-fatt l-Assedju l-Kbir intrebaħ mill-Maltin b’xi għajnuna mill-Kavallieri!  
Kienu l-Maltin li salvaw l-innu Malti meta kantawh fl-istejdjum! 
 
Xi ftit kwotazzjonijiet oħra żbaljati li deħru fit-tweġibiet ta’ l-istudenti: 
“l-Assedju l-kbir tat-8 ta’ Settembru 1927.” 
“il-Kavalieri Maltin kienu taħt il-gvernatur La Valette.” 
“kienu ġejjin il-Misilmin jattakkaw lil Ħaġar Qim.” 
“kienet qed issir quddiesa f’Ħaġar Qim.” 
 
F’kull taqsima kien hemm is-soltu referenza għal diversi xogħlijiet (poeżija u proża) bħala poe-
proża. Din il-kelma tidher li saħħret lil ħafna. 
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Ta’ min jinnota wkoll li ħafna mit-tweġibiet kienu jwieġbu aktar lill-mistoqsijiet tas-sena l-oħra 
milli lil ta’ din is-sena! Dan għal darba oħra juri t-tagħlim ta’ noti bl-amment.  
 
Fl-aħħarnett ta’ min jgħid li kien hemm ukoll min ma kellu l-ebda idea tas-sillabu u minflok ma 
kiteb esej letterarju, kiteb esej ġenerali. Wieħed ma jistax jifhem kif dawn l-istudenti qatt 
jirrealizzaw li ma jistax jirnexxilhom jgħaddu b’kitba hekk. Lanqas ħaqq l-isforz, il-ħin, il-karti u 
l-flus li jaħlu biex jersqu għall-eżami. 
 
Hi ħasra li  l-lingwa u l-espressjoni ta’ numru kbir ta’ studenti hija batuta immens.  L-iżbalji ta’ l-
ortografija, tal-morfoloġija u tas-sintassi kultant ma jitwemmnux!  Ma jistax wieħed jinjora li fil-
kitba ta’ bosta kandidati l-espressjoni xxaqleb lejn l-Ingliż, u l-espressjonijiet bl-Ingliż jiktbuhom 
daqs li kieku kienu Maltin. 
 
Biex nagħlaq fuq nota tajba, kien hemm ukoll dak in-nukleu żgħir li jaf x’inhu jgħid, ippjana x-
xogħol, kellu ortografija tajba ħafna u għaraf iwieġeb mhux biss tajjeb iżda wkoll, f’ċerti każi, 
b’sensittività. Dawn l-uħud huma tant rari li wieħed japprezzahom tassew!  
 

 
It-Tielet Kapitlu:  RAPPORT DWAR KARTA 2B 

 
KUMMENT ĠENERALI 
 
Din il-karta hi mmirata biex tinħadem minn studenti li jkollhom livell aktar baxx fil-lingwa 
Maltija minn dawk li qagħdu għall-Karta 2A.  Għalhekk il-kummenti li ngħataw dwar Karta 2A, 
jgħoddu wkoll għall dawk li qagħdu għall-Karta 2B. Hekk b’mod ġenerali, il-Malti miktub kien 
batut bi żbalji li mhumiex aċċettabbli anke f’dan il-livell.  Barra l-ortografija batuta, l-istruttura 
tas-sentenzi u s-sintassi kienu wisq ħżiena.  F’din il-karta wieħed seta’ jinnota li ħafna studenti 
lanqas biss ippruvaw iwieġbu, u ħallew barra partijiet mill-mistoqsijiet jew mistoqsijiet sħaħ.  
 
L-EWWEL TAQSIMA –  
REFERENZA GĦALL-KUNTEST: TAQSIMA POE ŻIJA 
 
1. MA’ L-EWWEL QTAR, Raymond Mahoney 
2. TIFKIRIET TA’ TFULITI, Karmenu Vassallo 
 
L-aktar mistoqsija popolari fost iż-żewġ poeżiji li minnhom kellhom jagħżlu l-istudenti, kienet 
Ma’ L-Ewwel Qtar ta’ R. Mahoney. Dan kien kontra dak li nstab f’Karta 2A fejn l-aktar waħda 
popolari kienet Tifkiriet ta’ Tfuliti ta’ Karmenu Vassallo.  
It-tweġibiet għat-tieni mistoqsija “F’liema żmien tas-sena seħħet din il-ġrajja?” kienu fil-biċċa ’l 
kbira ħżiena.  X’uħud wieġbu fis-sajf jew fix-xitwa waqt li oħrajn ivvintaw xi xahar tas-sena.   
L-istudenti sabu li r-raba’ mistoqsija kienet diffiċli għaliex ma għarfux li “wardet imħabbitna” 
hija metafora,  u għaldqastant il-mistoqsija li torbot magħha twieġbet ħażin ukoll. 
 
Il-poeżija Tifkiriet ta’ Tfuliti ta’ Karmenu Vassallo, għalkemm forsi eħfef, ħolqot aktar problemi 
għall-kandidati li wiġbuha.  Huma naqsu li jagħtu tweġibiet tajba għall-mistoqsijiet 2, 3 u 4.  
 
Xi kandidati naqsu li jiġbru l-ħsibijiet kollha tal-poeżija u wieġbu fil-qosor.  Oħrajn 
m’għandhomx idea tat-termini letterarji.  Kien hemm min kiteb li l-versi li l-“poeta uża huma 
versi mgerxfa.”!  Hi ħasra li studenti lanqas biss huma kapaċi jikkupjaw versi mingħajr żbalji 
mill-poeżija li tkun ħarġet fil-karta stess ta’ l-eżami. 
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REFERENZA GĦALL-KUNTEST: TAQSIMA PRO żA 
 
3. Il-Vapur ta’ l-Art, Kilin 
4. L-Ewwel darba li Ltqajt Magħha, Trevor Zahra 
 
Għadd kbir ta’ studenti għażlu li jwieġbu l-mistoqsijiet fuq Il-Vapur ta’ l-Art.  Għalkemm il-
kandidati sabu l-ewwel żewġ mistoqsijiet faċli u ħadu marki tajbin, però t-tielet waħda sabuha 
diffi ċli u ftit setgħu jgħidu x’figura tat-taħdit uża n-narratur u l-effett li ħoloq.  Waqt li għar-raba’ 
mistoqsija ħafna qalu li hu tajjeb li din is-silta hi inkuża f’din it-tema u taw raġuni valida, oħrajn 
qalu li f’din it-tema ma sabu ebda tifkira speċjali.  
 
Is-silta  L-Ewwel darba li Ltqajt Magħha, ta’  Trevor Zahra, kienet anqas popolari.  Ftit kienu 
dawk li jafu x’effett l-awtur ried joħloq bir-repetizzjoni tal-kelma “kumbinazzjoni”.  Il-mistoqsija 
dwar il-metafora u t-tifsira tagħha ma twiġbux tajjeb.  Oħrajn ma qrawx ir-raba’ mistoqsija tajjeb 
u kkupjaw kelma b’kelma (ħafna drabi bi żbalji) t-tieni paragrafu kollu. 
 
IT-TIENI TAQSIMA -  KOMPONIMENTI  LETTERARJI  
 
Meta taqra d-diversi tweġibiet li taw l-istudenti timpressjona ruħek kemm il-livell ġenerali kien 
wieħed medjokri, għalkemm l-istudenti ġabru aktar marki f’dawn iż-żewġ taqsimiet minn dawk 
ta’ qabel.   
 
Nuqqas kbir fil-komponimenti letterarji kien il-preżentazzjoni tal-komponimenti. Kien hemm min 
kiteb komponiment f’paragrafu wieħed twil.  Għal xi kandidati l-konċett ta’ Introduzzjoni u 
Konklużjoni ma jeżistix. Numru kbir ta’ komponimenti kellhom l-istess materjal, u kien hemm 
minnhom li tkellmu dwar siltiet li ma kellhomx jitkellmu dwarhom u spiċċaw biex ħarġu barra 
mis-suġġett.  Dan juri biċ-ċar li xi studenti jitgħallmu essejs bl-amment għall-eżami.  
 
Għadd kbir ta’ komponimenti letterarji kienu superfiċjali. Bosta kandidati kemm qabdu u taw 
parafrasi ta’ poeżiji jew siltiet tal-proża mingħajr ma taw każ tal-mistoqsija. B’hekk tbiegħdu 
mill-għan ta’ dak li ġie mitlub minnhom.  Kien hemm min ta parafrasi ta’ 8 siltiet tat-Taqsima 
jew x’ġara fil-poeżiji fi kliemhom, bla ebda relevanza mal-mistoqsija, jew xi sens ta’ kritika 
letteraja fil-komponiment tagħhom. 
 
Kien hemm ukoll nuqqas kbir ta’ kwotazzjoniet fejn jidħlu x-xogħlijiet tal-poeżija.  Ħafna ma 
jirrealizzawx, jew ma jatux kas, li kwotazzjoni tgħin biex jissaħħaħ l-argument li jkunu qed 
jiżviluppaw.  Dan juri li l-istudenti tagħna mhux qed jiġu mħarrġa sew fl-arti tal-kitba ta’ 
Komponiment Letterarju. 
 
Nuqqas gravi f’dawn il-komponimenti, hu t-taħwid fl-ismijiet tax-xogħlijiet, t-taħlit ta’ l-isem tal-
kittieba ma’ xi karattru tas-silta jew poeżija, u tfixkil fl-ismijiet tal-poeti u xogħlijiet tagħhom.  
Dan jixhed in-nuqqas ta’ tħejjija serja għal dan l-eżami.  Dawn huma biss xi eżempji ta’ dawn l-
iżbalji u nuqqasjiet. 
 
1. Fl-ismijiet tax-xogħlijiet miktubin ħażin: 
L-istudenti kitbu 

� “Ix-Xi ħ midfun ġo Għar” flok “Ix-Xi ħ midfun ġewwa l-Għar” 
� “ Ħaġar Qim” flok “F’ Ħaġar Qim” 
� “Tifkiriet” flok “Tifkiriet ta’ Tfuliti” 
� “Vapur ta’ l-Art” flok “Il-Vapur ta’ l-Art” 
� “U l-kotra qamet f’daqqa” flok “Jum ir-Rebħ 
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2. Il-kittieb tal-proża jew tal-poeżija jitħallat ma’ karattru mis-silta jew il-peożija. 
L-istudenti kitbu 

� Ġorġ Borġ huwa l-Bejjiegħ tal-Gazzetti 
� Trevor Zahra sar Franz 

 
3. Tfixkil fl-ismijiet tal-poeti u prożaturi u x-xogħlijiet 
L-istudenti kitbu 

� “Mur Orqod Binti”  ta’ Mario Azzopardi 
� “Tifkiriet ta’ Tfuliti”  ta’ Dun Karm 
� “L-Ewwel Darba li Ltqajt Magħha”  ta’ Trevor Camilleri 

 
4. Żbalji, nuqqasijiet u ineżattezzi oħra 
L-istudenti kitbu 

� F’ “ Jum ir-Rebħ” ................ il-logħba tal-futbol saret f’ Ta’ Qali 
� F’ “ Mur Orqod Binti ” ....................  it-tifel (li huwa mejjet) u t-tifla jilagħbu flimkien 
� F’ “ Ir-Raba’ ta’ Samwel” .................. Żabbett hija żiemel. 
� “M.A. Vassalli qam u ngħaqad mal-kotra li qamet f’daqqa.” 
� “Victor Fenech qam mill-mewt” 
� “ Il-Vapur ....”  u “ L-Ewwel Darba...”  huma poeżija flok proża. 

 
It-tabella ta’ hawn taħt hi mibnija fuq erba’ kampjuni differenti ta’ madwar 690-700 kandidati l-
wieħed, ta’ studenti li qagħdu għall-Karta 2B. Dawn l-erba’ kampjuni differenti jagħmlu flimkien 
l-popolazzjoni ta’ l-istudenti li għamlu Karta 2B, jiġifieri 2774 kandidat.  Il-karti tal-kandidati 
kienu maqsuma fi 12-il pakkett ta’ madwar 200+ karta u l-kampjuni ntagħżlu kif ġej: 
 

Tabella 4  L-għażla tal- kampjuni 
Kampjun Numru ta’ karti fil-kaxxi Kaxxi b’numru 

1 691 1 5 9 
2 689 2 6 10 
3 690 3 7 11 
4 704 4 8 12 

 
Iċ-ċifri murija f’din it-tabella juru l-livell baxx ta’ l-istudenti li qagħdu għall-Karta 2B. 
 

Tabella 5:  Tqassim tal-marki għal dawk li qagħdu għall-karta 2B 
  Popolazzjoni Marki 
Kampjun Mistoqsija N Preżenti Assenti 50 + 49 jew anqas 0 

1 1 jew 2 691 633 58 85 417 131 
2 3 jew 4 689 619 70 74 447  98 
3 5 690 630 60 167 288 175 
4 6 704 643 61 217 296 130 

Total 2774 2525 249 543 1448 534 
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Ir-raba’ Kapitlu:  Revi żjoni tal-karti ta’ l-E żami ta’ Mejju 
 
Mill-2755 kandidat li qagħdu għall-Karta 2A kien hemm  76   kandidat li kkontestaw l-marka li 
ġabu u talbu reviżjoni, waqt li mill-2774 kandidat li qagħdu għat-2b kien hemm  44 kandidat li 
kkontestaw il-marka li ġabu u talbu reviżjoni. 
 
Dan in-numru kbir ta’ kandidati  lanqas biss jirrealizzaw kemm huma batuti u kemm marru ħażin 
f’dan l-eżami kif juru dawn is-siltiet meħuda mir-rapport ta’ l-eżaminatur addizzjonali. 
 
“L-eżaminatur addizzjonali tal-Malti fil-Livell taċ-ĊES eżamina bir-reqqa l-karta ta' l-eżami 
maħduma fis-Sessjoni ta' Mejju 2006 mill-Kandidat li għandu n-Numru ta' l-Uffiċċju kif jidher 
hawn taħt. 
 
Sar mill-ġdid iċċekkjar ta' l-iskript u ma nstab ebda żball klerikali fil-proċess ta’ l-għadd tal-
marki. 
 
Il-panel reġa' eżamina l-karta u ddeċieda, fuq il-parir ta' l-eżaminatur addizzjonali, li jħalli u 
jikkonferma r-riżultat kif kien oriġinarjament”.  
 
Kandidati li għażlu Karta 2A 
 
Eż 1 
Numru ta' l-Uffiċċju tal-Kandidat  38  Grad  U 
Mar ħażin tista’ tgħid f’kull taqsima ta’ l-ewwel karta bi żbalji kbar ta’ l-ortografija, uħud 
minnhom ripetuti, li wassluh biex tilef ħafna mill-marki, ukoll fejn is-sens tat-tweġiba kien tajjeb.  
Eżempji ta’ dawn l-iżbalji huma: jipruvaw, tijek jġġellu, jiprova, mandux, tajjba, miex, jibatuhom, 
erba’ tellef lira, jgħmila. 
 
Il-komponiment kien batut ferm.  Is-suġġett tat-titlu li għażel la kien żviluppat u lanqas imfisser 
sew.  Il-kandidat tilef bosta marki fit-taħriġ tal-grammatika, eż. Il-frażi ix-xemx tgħammex qal li 
hija fl-istat kostrutt, l-għerq tal-verb jindraw qal li huwa ‘d-w-r’ filwaqt li l-passat ta’ ma 
jagħtihiex qal li huwa ‘ma għatiex’.  Tilef il-marki kollha tal-5 taħriġ (Aspett Simboliku) għax 
mistoqsija (a) ħallieha barra u l-qawl li kiteb (suppost kellu jikteb tnejn), kien ukoll żbaljat.  Ir-
rapport kien fqir u kellu wkoll żbalji fil-format tiegħu. 
 
Il-karta tal-letteratura kienet ukoll miżgħuda żbalji ortografiċi li minħabba fihom il-kandidat tilef 
bosta marki, l-aktar fl-ewwel taqsima ta’ din il-karta.  Ta’ spiss kiteb sentenzi vagi jew li ma 
jagħmlux sens eż. “Hi ipersonifika sabiex kull wieħed minnha jista jinterpreta kif irrid”.  It-
tweġiba 5b (Tema Karattri) kienet nofsha barra mis-suġġett u bla kwotazzjonijiet. 
 
Eż 2. 
Numru ta' l-Uffiċċju tal-Kandidat  52  Grad  U 
Il-kandidat għandu problemi serji fl-ortografija u għalhekk tilef ħafna marki f’kull taqsima tal-
karta.  Eżempji ta’ dawn l-iżbalji huma: kellhu, stagħġiebt, sitt snien, għattilha, imbeżża, 
esperrimenti, jidependu, nerġa, raġġunijiet u ħafna oħrajn.  Il-komponiment kien nieqes mill-
ideat u kien fih ukoll żbalji sintattiċi eż. “Sal-lum il-ġurnata għadni ma nistax nemmen li fattat ta’ 
tifel deherli.”  Il-kandidat tilef ħafna marki fit-tieni taqsima ta’ l-ewwel karta, l-aktar f’taħriġ 
numru 3, fejn ma fissirx sew il-kliem u l-espressjonijiet li kellu jfisser u f’taħriġ numru 4 tal-
Grammatika.  Fost l-iżbalji li kellu f’dan it-taħriġ insibu dawn: bħala nom mimmat kiteb 
miksurin, il-verb intebaħ qal li huwa tal-ħames forma, l-għerq tal-verb jindraw qal li huwa d-h-r u 
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l-passat ta’ ma jagħtihiex, skond il-kandidat huwa ma tagħax.  Il-kandidat tilef il-marki kollha ta’ 
taħriġ 5 ta’ l-ewwel karta (Aspett Simboliku) għax fl-ewwel mistoqsija ma kitibx tajjeb l-idjomi li 
kellu jikteb u t-tieni parti ta’ dan it-taħriġ ħallieha barra.  It-taqsira kienet fqira. 
 
It-tieni karta kienet ukoll miżgħuda żbalji ortografiċi.  Il-kandidat tilef ħafna marki fir-Referenza 
għall-Kuntest.  Huwa wera nuqqas ta’ ħila meta ġie biex jesprimi ruħu u ħafna mit-tweġibiet 
kienu pjuttost vagi.  Il-komponimenti letterarji kienu wkoll neqsin mill-kwotazzjonijiet. 
 
Eż 3 
Numru ta' l-Uffiċċju tal-Kandidat  92 Grad  U 
Bla dubju, il-grammatika u l-ortografija batuta kienu l-fatturi ewlenin li tellfu bosta marki lill-
kandidat.  Fost il-ħafna u ħafna żbalji ortografiċi serji li għamel il-kandidat fit-taqsimiet kollha 
tal-karta nsibu dawn: nalaq, taddi, tajd, tlet, żigħra, nismaħhom, b’qajt, l-ura, gbira, għadt, 
ngħamlu, sabieħa, għawnekk.  Il-komponiment kien nieqes minn ideat maturi.  Il-kandidat mar 
ħażin ħafna fit-taħriġ tal-grammatika li fih ġabar ftit li xejn marki minħabba li bosta mit-tweġibiet 
jew tħallew barra jew inkella kienu żbaljati eż. nom minn mdellek qal li huwa ‘midluk’, il-passat 
ta’ ma jagħtihiex qal li huwa ‘ma tgħax’ filwaqt li nom minn artifiċjali  qal li huwa ‘arti’.  Il-
kandidat tilef ukoll bosta marki f’taħriġ 5 (Aspett Simboliku).  Fit-tielet taqsima seta’ ġabar aktar 
marki li kieku kellu anqas żbalji ortografiċi u li kieku kiteb ir-rapport skond il-format li titlob din 
l-għamla ta’ kitba.  
 
Il-komponimenti letterarji kienu fqar, kemm minħabba l-iżbalji ta’ l-ortografija kif ukoll 
minħabba li l-kandidat ma daħalx fil-fond biżżejjed jew kien żbaljat fit-tweġibiet tiegħu dwar it-
testi, l-aktar f’Sezzjoni A mistoqsija 5a Tema: Il-Protesta.  
 
Eż 4. 
Numru ta' l-Uffiċċju tal-Kandidat  105 Grad  U 
Ir-raġuni ewlenija li minħabba fiha l-kandidat mar ħażin f’dan l-eżami hija bla dubju l-livell fqir 
li għandu fil-lingwa.  Il-bosta żbalji serji grammatikali u ortografiċi li għamel fil-karta kollha, 
tellfuh bosta u bosta marki.  Eż. ta’ dawn l-iżbalji huma toġobni, ijtelluni, oqogħod, mijiex, 
passiġiri, okazjoni, mill-l-istampi, tgħaqla, mijaw, għawn, taqtuli, lilhi, għawn.  Il-komponiment 
kien nieqes minn ideat maturi u minn ħila fl-espressjoni idjomatika.  Il-kandidat tilef kważi l-
marki kollha f’taħriġ 4 u 5 ta’ l-ewwel karta kemm għax kważi t-tweġibiet kollha tiegħu kienu 
żbaljati, kif ukoll għax ħalla xi tweġibiet barra.  Fost l-iżbalji li għamel fit-taqsima tal-
Grammatika nsibu dawn: ‘midluk’ qal li huwa nom minn mdellek, ‘fihom’ qal li huwa nom 
mimmat, il-passat ta’ ma jagħtihiex qal li huwa ‘ma taħħiex’ u intebaħ qal li huwa tas-sitt forma.   
Il-qwiel li kiteb kienu wkoll ħżiena.  Il-kandidat tilef ukoll il-marki minħabba li ma kitibx ir-
rapport fil-format li titlob il-kitba ta’ dan il-ġeneru. 
 
Il-kandidat mar ħażin ħafna fl-ewwel taqsima tat-tieni karta – Ir-Referenza għall-Kuntest – kemm 
minħabba l-bosta żbalji ortografiċi li reġa’ għamel, kif ukoll minħabba t-tweġibiet żbaljati tiegħu.  
It-tweġibiet tat-tieni taqsima ma kinux preċiżi biżżejjed u kienu neqsin mill-kwotazzjonijiet. 
 
Eż 5. 
Numru ta' l-Uffiċċju tal-Kandidat  110 Grad  U 
L-ortografija u l-grammatika huma l-problemi l-aktar ovvji tal-kandidat.  Minħabba dawn l-iżbalji 
serji tilef ħafna marki eż, innaqsu, nifmhu, ir-ridu, sagrifiċju, kolla (minflok kollha), jista.  Il-
komponiment kien qasir u nieqes mill-ideat u għalhekk il-kandidat ma żviluppax it-tema 
magħżula b’mod sħiħ.  Kien fih ukoll xi ripetizzjonijiet.  Il-kandidat tilef bosta marki f’taħriġ 4 u 
5 ta’ l-ewwel karta.  F’taħriġ 5 sab biss żewġ idjomi mill-erbgħa li kellu jsib u l-qwiel li kiteb 
kienu żbaljati.  F’taħriġ 4 mar ħażin ħafna eż. il-verb intebaħ qal li huwa tas-6 forma, il-passat ta’ 
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ma jagħtihiex qal li huwa ‘ma tagħhiex’, l-għadd imtenni ta’ kelma qal li huwa ‘kliem’ u ‘ħelwa’ 
qal li hija aġġettiv diminuttiv ta’ ħlewwa. 
 
Fit-tieni karta mar agħar mill-ewwel karta.  Minbarra li reġa’ tilef bosta marki minħabba l-iżbalji 
ortografiċi li għamel, tilef ħafna marki fir-Referenza għall-Kuntest.  Iżda l-agħar li mar kien fiż-
żewġ komponimenti letterarji li kellhom ħafna marki.  Ħafna minn dak li qal f’dawn il-
komponimenti kien barra mis-suġġett u barra minn hekk, ma kitibx fit-tul biżżejjed. 
 
Kandidati li għażlu karta 2B 
 
Eż 6 
Numru ta' l-Uffiċċju tal-Kandidat  6988  Grad  U 
Dan hu  rapport dwar ix-xogħol ta’ dan il-kandidat: 
Il-kandidat mar ħażin prattikament f’kulma għamel f’dan l-eżami. 
 
(i) fl-ewwel karta, il-komponiment kien fih bosta żbalji ortografiċi  (eż. ma tgħidx 
kassha, beżajtni, tgħajjad, l-barra, bedgħu,, realizajt, eċċ.) u grammatikali ( kulħadd kienu 
jippanikaw, jien ried nmur, bil-ġiri kollha ntlift in-nuċċali, eċċ.).  Il-komponiment kien ukoll 
nieqes mill-kreattività u l-użu ta’ l-espressjoni u l-idjoma kienu fqar ħafna (eż. Il-ħabiba tiegħi 
ġabitni ġakketta.  In-nar kienet tikber u tmur fid-dar kollha.);  
(ii)  il-kandidat tilef ħafna marki fit-taħriġ tal-Grammatika (eż. verb bl-istess għerq ta’ 
għajn – ‘għejien’,  aġġettiv diminuttiv minn ħlewwa – ‘ħlewwetta’; nom minn artifiċjali  – ‘ art’; 
eċċ.); 
(iii)  taħriġ 5 ġabu kważi kollu ħażin u t-taqsira bilkemm kienet tinftiehem; 
 
Fit-tieni karta l-kandidat  mar ukoll ħażin ħafna f’kull taqsima: 
 Fl-Ewwel Taqsima, ir-Referenza għall-Kuntest, tilef bosta marki minħabba li bosta mit-tweġibiet 
tiegħu kienu żbaljati jew mhux preċiżi għal kollox.  Il-komponimenti tal-letteratura (li għandhom 
l-akbar ammont ta’ marki),  kienu neqsin mid-dettall, fqar fil-kontenut u miżgħudin żbalji 
grammatikali u ortografiċi.  Jekk il-kandidat irid li jgħaddi minn dan l-eżami jrid jistinka ferm u 
jsaħħaħ kull aspett tal-lingwa Maltija. 
  
Eż 7 
Numru ta' l-Uffiċċju tal-Kandidat  7018 Grad  6 
Dan hu  rapport dwar ix-xogħol ta’ dan il-kandidat: 
 
Il-komponiment ġenerali kien batut u fih bosta żbalji ortografiċi bħal erbgħatax, waraja, kenna, 
tejdli, ngħamel nibqa, riedt, eċċ.   L-ideat setgħu kienu aktar maturi u l-espressjoni kienet pjuttost 
fqira tant li xi drabi l-kitba bilkemm kienet tagħmel sens.  Il-kandidat tilef ħafna marki fit-taħriġ 
tal-Grammatika.  Xi wħud mill-iżbalji f’dan it-taħriġ kienu:   nom mimmat – ‘miksurin’, l-għerq 
tal-verb jindraw – ‘d-w-r’, nom minn artifiċjali  – ‘faċli’.   
 
 Fit-tieni karta l-kandidat tilef bosta marki fl-Ewwel Taqsima minħabba li bosta mit-
tweġibiet tiegħu kienu żbaljati, jew inkella ma kinux preċiżi għal kollox.   Il-komponimenti 
letterarji, għalkemm ma kinux ħżiena, madankollu kienu pjuttost dgħajfin, neqsin mid-dettall u 
fuq kollox miżgħudin żbalji ortografiċi li tellfu lill-kandidat bosta marki.   
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Eż 8 
Numru ta' l-Uffiċċju tal-Kandidat  7025  Grad  7 
Dan hu  rapport dwar ix-xogħol ta’ dan il-kandidat: 
Fl-ewwel karta, il-komponiment, minbarra li kien qasir, kien pjuttost fqir fl-ideat u fl-idjoma 
Maltija.    Is-sentenzi  kien fihom bosta żbalji ortografiċi u grammatikali   (eż. min dejjem, 
miġuha, deċidejt, ried inkun, tal-animali, attenzioni, inmur, korse, in-nies kolla, qedin, jejnuni, 
eċċ.).   L-espressjoni kienet batuta ħafna u l-komponiment kien nieqes mill-kreattività.     
Il-kandidat tilef kważi l-marki kollha fit-taħriġ tal-Grammatika (eż.  nom mimmat – ‘miżżewġin’,  
aġġettiv diminuttiv minn ħlewwa – ‘ħwiela’, partiċipju passiv fil-plural – ‘bejniethom’, nom minn 
artifiċjali  – ‘artifatt’ eċċ.).   
Fit-tieni karta l-kandidat  mar aħjar mill-ewwel waħda.  Madankollu, seta’ mar aħjar li kieku fl-
Ewwel Taqsima – ir-Referenza għall-Kuntest –  ma żbaljax daqstant tweġibiet u kien aktar preċiż 
fit-tweġibiet tiegħu.  F’din il-karta wkoll għamel bosta żbalji ortografiċi u grammatikali li 
naqqsulu aktar marki.  
 
 
Għeluq 
 
• Kull kandidat li joqgħod għall-eżami tal-Malti, għandu jkun mħarreġ tajjeb fl-ortografija.  

Kandidat li jagħmel żbalji ortografiċi fil-kitba tiegħu jitlef ħafna marki.     
• Dak li jinkiteb għandu jkun miktub b’Malti tajjeb li juri li l-kandidat jaf tajjeb il-grammatika, 

l-espressjoni kif ukoll l-idjoma Maltija. 
• Fil-komponimenti letterarji mhux meħtieġ li l-kandidat jikteb fit-tul , aktar minn dak li jkun 

mitlub minnu.  
• In-noti li l-kandidat jingħata matul is-sena, qatt m’għandhom jiġu riprodotti fil-karta ta’ 

eżami bla ma l-kandidat jagħti kas sewwa x’inhu mitlub minnu fil-mistoqsija.  L-eżaminaturi 
mill-ewwel jintebħu  meta kandidat jirripproduċi xi sett ta’ noti li kien studja bl-amment 
mingħajr ma qagħad jara jekk il-kontenut kienx relevanti għall-mistoqsija.    

• Ħafna kandidati jitilfu  bosta marki fil-komponimenti letterarji (li għandhom l-akbar ammont 
ta’ marki), minħabba li bosta drabi dak li jinkiteb ma jkunx relatat mal-mistoqsija li l-
kandidati jkollhom iwieġbu.  

• Xi kandidati għandhom tendenza li jiktbu sentenzi twal li minbarra li jtaqqlu l-kitba, jitilfu s-
sens ta’ dak li jridu jgħidu.  Il-kandidat għandu jesprimi ħsibijietu b’mod ċar, u mhux jintilef 
f’ ħafna kliem irrelevanti.   

• Kull komponiment għandu jkollu introduzjoni u konlużjoni.   
 

Iċ-ċermen 
Bord ta’ l-Eżaminaturi 
 
Settembru 2006 


