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ID-DIRETTORAT GĦAL KWALITÀ U STANDARDS FL-EDUKAZZJONI 

Id-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu 

It-Taqsima tal-Assessjar Edukattiv 

  

L-Eżamijiet Annwali 2017 
 

IS-SEBA’ SENA                                L-ISTORJA                                L-ISKEMA TAL-MARKI  
 

1. Agħti marka għal kull data f’postha. 
 

1500 Q.K., 1000 Q.K., 90 Q.K., 1090 W.K., 1789 W.K., 1974 W.K. 

 

 

Total: 6 marki 

2. Agħti marka għal kull tweġiba tajba f’din l-ordni. 
 

7, 5, 6, 1, 2, 4, 3 

 

 

Total: 6 marki 

3.1 (i) 

 

     (ii) 

L-istudenti jistgħu jsemmu waħda minn:  li l-Gżejjer Maltin mhux dejjem 

kienu gżejjer;  kienu magħqudin mal-Afrika u ma’ Sqallija. 

L-istudenti jistgħu jwieġbu:  f’Għar Dalam kienu jgħixu n-nies. 

(1) 

 

(1) 

3.2.1 L-istudenti jistgħu jwieġbu:   kellu saqaf, kien imsaqqaf. (1) 

3.2.2 L-istudenti jistgħu jsemmu waħda minn:  is-soqfa tmermru, is-soqfa waqgħu, 

is-soqfa ġġarrfu. 
 

(1) 

3.3 L-istudenti jistgħu jsemmu waħda minn:   kienu jiltaqgħu biex jagħtu qima 

lill-allat tagħhom;  in-nies kienu jmorru hemm biex ifittxu l-għajnuna, 

imorru jitolbu, jiltaqgħu hemm.  

 

 

(1) 

3.4.1 krejn (crane) (1) 

3.4.2 Permezz ta’ boċċi magħmulin mill-ġebel, kienu jirrumblaw il-ħaġar kbir 

fuqhom u wara jgħollu u jpoġġu l-menhir f’posthom bl-għajnuna tal-ħbula. 
 

(2) 

3.5  L-istudenti jistgħu jsemmu waħda minn:  in-nies ma kinux jiktbu għax  

il-kitba ma kinetx ivvintata, il-bniedem ma kienx juża l-kitba għalhekk ma 

nstabux dokumenti dwar il-bini ta’ dawn it-tempji. 

 

 

(1) 

3.6 it-Tempju tal-Ġgantija (1) 

3.7 L-istudenti jistgħu jsemmu waħda minn: mill-ġlud tal-annimali, mis-suf. (1) 

3.8 L-istudenti jistgħu jsemmu waħda minn:  id-dublett għandu d-disinn, għandu 

l-pjiegi, kienu jilbsu ġiżirana biex itejbu d-dehra tagħhom. 
 

(1) 

Total: 12-il marka 

4.1 il-Preistorja (1) 

4.2 id-drapp il-vjola (1) 

4.3 L-istudenti jistgħu jsemmu żewġ postijiet li jidhru fis-sors.  Huma jistgħu 

jiktbu l-isem kif jidher fis-sors jew inkella bil-Malti:  Eż: Carthage/ 

Kartaġni,  Cyprus/ Ċipru , Lepcis,  Cyrene, Alexandria/Lixandra. 

 

 

(2) 

4.4 L-istudenti jistgħu jsemmu: użaw il-Gżejjer Maltin bħala port, kenn u 

stazzjoni għall-merkanzija għas-swieq tagħhom fil-Mediterran; użaw  

il-portijiet għall-kummerċ tagħhom. 

 

 

(2) 

4.5 Imdawrin bil-muntanji, f’art nieqsa mill-ilma, dawn in-nies sabuha iebsa 

biex jieħdu ħsieb l-art u għalhekk kellhom bilfors iduru lejn il-baħar. 
 

(2) 

4.6 sarkofagu (1) 

4.7 L-istudenti jistgħu jwieġbu: li kienu jemmnu f’ ħajja oħra wara l-mewt, li ma 

jispiċċax kollox wara l-mewt. 
 

(2) 

IL-LIVELLI 

5 – 6 – 7 – 8  
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4.8.1  

+ 
 

(1) 

4.8.2   iċ-Ċippus (1) 

4.8.3   Il-kitba bil-Puniku u bil-Grieg minquxa fuq iċ-Ċippus għenet biex l-istudjużi 

jkunu jistgħu jiddeċifraw il-lingwa Punika li sa dak iż-żmien l-istudjużi ma 

kinux jafu jaqraw. 

 

 

(1) 

Total: 14-il marka 

5.1   Le, għax tista’ tkun ibbażata fuq l-immaġinazzjoni jew fuq dak li 

jirrakkontaw għax jixtiequ lill-oħrajn jemmnuh.  Tradizzjoni tista’ tkun 

interpretazzjoni ta’ dak li ġara u mhux dak li seħħ tassew;  tradizzjoni tista’ 

tkun ixxaqleb lejn opinjoni (biased). 

 

 

 

(2) 

5.2 Sors sekondarju għax inkiteb ħafna żmien wara l-perjodu Ruman f’Malta 

(2012). 
 

(2) 

5.3 Melita (1) 

5.4 bil-mużajk (1) 

5.5 L-istudenti jistgħu jsemmu tlieta minn: statwi ta’ membri ta’ familji imperjali;  

muniti, affarijiet tal-ħġieġ; affarijiet ta’ fuq il-mejda;  affarijiet tal-kamra 

tal-banju. 

 

 

(3) 

5.6 L-istudenti jistgħu jsemmu waħda minn: beżgħu li jiġu jisirquhom, beżgħu li 

jiġu attakkati, għad-difiża. 
 

(2) 

5.7 tliet preses (1) 

5.8 L-istudenti jistgħu jsemmu waħda minn:  il-produzzjoni tal-għasel,  

il-produzzjoni tad-drapp fin, il-fuħħar.                                   
 

(1) 

5.9 L-istudenti jridu jsemmu kif San Pawl wasal Malta, x’ġara kif niżel Malta u 

x’għamel meta kien hawn Malta. 
 

(3) 

Total:16-il marka 

6.1 Sors L:  Kolossew;  Sors M:  teatru Grieg (2) 

6.2 L-istudenti fost l-oħrajn jistgħu jsemmu:  ġlied bejn il-gladjaturi, qtil  

tal-ewwel Insara minn annimali feroċi, wirjiet ta’ kif seħħew battalji navali. 
 

(1) 

6.3 L-istudenti fost l-oħrajn jistgħu jsemmu:  banjijiet Rumani, teatru Ruman,  

fit-tempju.  
 

(1) 

6.4 Fl-arti tagħhom il-Griegi kienu jonqxu figuri umani perfetti bi sbuħija ideali, 

filwaqt li r-Rumani kienu jagħmluhom kif jidhru, bid-difetti. 
 

(1) 

6.5 L-istudenti jistgħu jsemmu waħda minn dawn: Ateni bniet is-saħħa tagħha 

permezz tal-kummerċ fuq il-baħar filwaqt li r-Rumani kibru billi ħakmu 

l-artijiet; f’Ateni n-nisa ma kinux meqjusa bħala ċittadini filwaqt li f’Ruma 

kienu meqjusa bħala ċittadini.   

 

 

 

(1) 

6.6 It-tnejn kienu jesportaw il-qamħ, iż-żejt taż-żebbuġa u l-inbid.   (1) 

6.7 L-istudenti jistgħu jsemmu tnejn minn: il-Portugall, Spanja, Andorra,  

l-Ingilterra, Franza, Monaco, il-Lussemburgu, il-Belġju, l-Olanda,  

il-Ġermanja, l-Iżvizzera, l-Italja, San Marino, l-Awstrija, il-Greċja,  

ir-Rumanija, l-Ungerija, il-Bulgarija, it-Turkija, l-Armenja, is-Sirja, Ċipru,  

l-Eġittu, it-Tunezija, l-Alġerija, il-Marokk. 

 

 

 

(1,1) 

6.8 L-istudenti jistgħu jsemmu waħda minn: biex il-leġjonarji jmorru malajr  

fil-provinċi tal-Imperu, biex il-merkanzija tinġarr aktar malajr, biex ikun 

hemm komunikazzjoni aħajr fl-Imperu. 

 

 

(1) 

6.9 It-tweġibiet tajbin huma f’din l-ordni minn fuq għal isfel: 
 

6,      4 

2,      5 

1,      3 

 

 

 

(5) 
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6.10 L-artijiet ta’ madwar il-Baħar Mediterran kienu kollha maħkuma mir-Rumani. (1) 

6.11 Meta r-Rumani qerdu l-Kartaġiniżi kien hawn il-paċi għax waqfu l-gwerer u 

f’dan il-perjodu kulħadd baxxa rasu għall-qawwa ta’ Ruma.  Din kienet 

magħrufa bħala l-‘Pax Romana’.  

 

 

(1) 

6.12 l-Imperu Kartaġiniż (1) 

6.13 il-Gwerer Puniċi (1) 

6.14 fit-tieni Gwerra Punika (1) 

Total: 20 marka 

7.1 (a) 

     (b) 

A: Imperu Ruman tal-Punent 

B: Imperu Ruman tal-Lvant 
(1) 

(1) 

7.2 A: Ruma 

B:  Kostantinopoli 
(1) 

(1) 

7.3 L-istudenti jistgħu jwieġbu: L-Imperu Ruman tant kiber li saret kważi ħaġa 

impossibbli li jibqa’ magħqud;  Saret diffiċli tmexxi l-Imperu minn Ruma tant 

kemm infirex. 

 

 

(1) 

7.4 Biżantin (1) 

7.5.1 L-istudenti jistgħu jwieġbu: mal-Imperu tal-Lvant immarkat bil-B,   

mal-Imperu Biżantin. 
 

(1) 

7.5.2 L-istudenti jistgħu jsemmu waħda minn dawn:  fdalijiet ta’ Bażilikata nstabu 

f’tas-Silġ,  katakombi ta’ Ħal Resquin, Bistra Mosta, Abatija tad-Dejr limiti 

tar-Rabat, Sant’Agatha, taħt il-mitħna tax-Xarolla ż-Żurrieq, Bieb il-Griegi  

l-Imdina. 

 

 

 

(1) 

Total: 8 marki 

8.1 Persuna li ma għandhiex post fiss fejn tgħix imma timxi minn post għall-ieħor 

biex issib mergħat ġodda fejn jirgħu l-annimali. 
 

(1) 

8.2 L-istudenti jistgħu jsemmu:  fl-Għarabja;  fis-Saudi Arabia; f’Mekka. (1) 

8.3 Muħammad (1) 

8.4 L-istudenti jistgħu jsemmu: Il-Quran; il-Koran. (1) 

8.5 Tbaxxi rasek u toqgħod għar-rieda t’Alla. (1) 

8.6 il-Moskea (1) 

8.7 L-istudenti jistgħu jsemmu tnejn minn dawn: jistqarru li jemmnu f’Alla 

wieħed; jitolbu; isumu fir-Ramadan; jagħtu l-karità; imorru Mekka  

għall-anqas darba f’ħajjithom.   

 

 

(2) 

Total: 8 marki 

9. Fil-kitba tagħhom l-istudenti għandhom juru għarfien tal-fatti u l-kunċetti 

storiċi. Għandhom wkoll juru ħila fil-kitba kostruttiva u analitika.  

Għalkemm hu mistenni li juru użu tajjeb tal-lingwa, żbalji fl-ortografija 

m’għadhomx jiġu ppenalizzati.   
 

L-istudenti jingħataw marki għal dawn il-punti li jsemmu:  

 

9.1 Ix-Xmara Nil u kif għenet l-iżvilupp ta’ din iċ-Ċiviltà, siti arkeoloġiċi 

Eġizzjani bħall-piramidi u l-Isfinġa, il-Farawni, il-mummji, it-twemmin 

tagħhom fuq il-mewt u l-ħajja ta’ wara, il-ġeroglifiċi, il-papiru u l-ħajja ta’ 

kuljum tal-Eġizzjani. 

 

9.2 L-Akropoli, il-Partenon, l-allat Griegi, il-filosofi, id-demokrazija, Ateni u 

Sparta, l-arkitettura Griega, il-Logħob Olimpiku, il-Polis u l-ħajja ta’ 

kuljum tal-Griegi. 

 

 Total: 10 marki 


