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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-ISTUDJI SOĊJALI L-ISKEMA TAL-MARKI 

 

 

Taqsima A 

1. produzzjoni  2.  ir-riklami   3.  vot  4. bijoloġiċi  5.  tas-soċjalizzazzjoni 

6. jikkomunikaw 7.  ċittadin 8.  rispett 9. dmir  10. uniku 

marka x 10 = 10 marki 

 

Taqsima B 

KOLONNA A NUMRU KOLONNA B 

1. Persuna hi  11 jkissru r-relazzjonijiet ta’ bejnietna. 

2. Solidarjetà tfisser 4 jagħmel lill-istudent aktar konxju mis-soċjetà. 

3. Komunità teżisti fejn hemm 9 jġibu l-ftehim u l-paċi bejnietna. 

4. L-istudji soċjali   3 relazzjoni ta’ għajnuna u skop komuni. 

5. Normi soċjali huma 8 billi nagħżel dak li hu sewwa.  

6. F’pajjiż demokratiku l-gvern 

jintgħażel   
7 huwa elett mill-istudenti nfushom. 

7. Il-kunsill tal-istudenti  10 għax kulħadd għandu xi talent. 

8. Nibni karattru sod  5 regoli mhux miktuba li jmexxu s-soċjetà.  

9. Il-valuri tal-imħabba u 

għajnuna 
1 ħlejqa soċjali. 

10. Kulħadd kapaċi jagħmel xi 

ħaġa 
2 li tħossok ħaġa waħda mal-oħrajn.  

11. Sinjali ta’ suppervja u 

arroganza 
6 permezz tal-maġġoranza tal-voti. 

 

marka x 10 = 10 marki 

 

Taqsima C 

 

1. b 2. c 3. a 4. c 5.    b 

6. a 7. c 8. b 9. b 10.    a 

marka x 10 = 10 marki 

  

IL-LIVELLI 
 

5 – 6 – 7 – 8 

 

 

  

5-6-7-8 
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Taqsima D 

 

Mistoqsija Marki  Tweġibiet 

Dawn it-tweġibiet huma biss indikattivi. Kull opinjoni oħra 

relevanti u valida għandha tkun aċċettata. 

1. 1,1 (2) Veru Is-sess huwa differenza bijoloġika bejn mara u raġel  filwaqt 

li l-ġeneru huwa dak li s-soċjetà qed tistenna minn mara u 

raġel skont is-sess tagħhom. 

2. 1,1 (2) Falz Din tifforma tul is-snin skont l-esperjenzi li ngħaddi 

minnhom. 

3. 1,1 (2) Falz Dan dejjem bżonjuż għax inkella membri ġodda ma jkunux 

jafu kif iġibu ruħhom b’mod aċċettabbli. 

4. 1,1 (2) Falz Id-drittijiet huma universali u ma jagħmlux distinzjoni bejn età 

u oħra. 

5. 1,1 (2) Veru Għax illum il-ġenituri jgawdu l-ugwaljanza. 

TOTAL 10   
 

 

Taqsima E 
 

Mistoqsija Marki Tweġibiet 

Dawn it-tweġibiet huma biss indikattivi. Kull opinjoni oħra relevanti u valida 

għandha tkun aċċettata. 

1. 4 Nuri rispett lejn kulħadd mingħajr diskriminazzjoni. Inkun edukat/a ma’ 

kulħadd. Nilgħab ma’ tfal barranin fl-iskola tiegħi u ngħinhom jekk ma jifhmux 

waqt il-lezzjoni. Ma ngħidx kontra xi ħadd li jkun differenti minni. Naċċetta 

d-diversità tagħhom. Ninkludihom fil-grupp. 

2. 4 Nurihom rispett għax dawk ikbar minni, noqgħod nitkellem magħhom u nuri 

interess fl-istejjer li jirrakkontaw, ngħinhom jekk ma jkunux jistgħu jagħmlu 

xi ħaġa u nurihom imħabba kbira. 

3. 4 

 

Immur mill-ewwel bil-prodott u l-irċevuta lura mingħand min xtrajtu u nitolbu  

bl-edukazzjoni biex jibdilhuli ma’ prodott mhux skadut.  

4. 4 Il-kunsill lokali jista’ jieħu ħsieb t-toroq, jiżdiedu l-bring-in sites,  jieħu ħsieb 

il-bandli u ġonna tal-lokal, iżomm l-ambjent nadif u jorganizza attivitajiet 

kulturali għal kull età.  

5. 4 Nipprova nkellem lil dawn in-nies bil-kelma t-tajba imma jekk nara li mhux se 

nasal għax għadni żgħir, inċempel lill-pulizija u nagħmel rapport. Jekk dawn 

ikunu bil-karozza, nieħu n-numru tal-karozza mbagħad nirrapportahom 

lill-pulizija jew gwardjani lokali.  Ngħid lil dawn il-persuni li l-kunsill lokali 

joffri servizz b’xejn ta’ġbir ta’skart goff minn wara l-bieb tad-dar. 

TOTAL  20  

 

Taqsima F 

 

Mistoqsija  Marki Tweġibiet 

Dawn it-tweġibiet huma biss indikattivi. Kull opinjoni oħra relevanti u 

valida għandha tkun aċċettata. 

1.  1 Peer group. 

2.  1,1,1,1 (4)  ikolli l-ħbieb 

 nagħmel affarijiet ma’ sħabi li nieħu gost nagħmel 

 nitgħallem mingħandhom affarijiet differenti 

 ikolli ma’ min naqsam ferħ u niket u emozzjonijiet oħra 
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3.  4 Għax qed iħossu li t-tfal għadhom żgħar wisq biex idumu daqshekk barra, 

jibdew ipejpu u jixorbu l-alkoħol, u b’dan il-mod jistgħu jidħlu fl-inkwiet.  

4.  4  għaqdiet sportivi 

 Scouts 

 banda 

 ŻAK 

Għaqdiet oħra jiġu aċċettati. 

5.  1,1,1 (3)  jeħtieġ ikun hemm komunikazzjoni tajba 

 kulħadd jagħti sehmu u jaħdmu bħala tim 

 jaċċettaw id-differenzi ta’ xulxin 

      6. 4 L-istudenti għandhom isemmu erba’ fatturi minn: 

 il-livell ta’ għajxien,  

 l-istil ta’ ħajja 

 il-media 

 l-ugwaljanza tan-nisa 

 il-familja simetrika 

TOTAL 20  

 

 

 

Taqsima G 

 

Fil-komponiment, l-istudenti għandhom juru li jafu s-suġġett, jagħtu definizzjonijiet ċari u joħorġu 

b’ideat rilevanti. L-20 marka jitqassmu kif ġej: 

 

17-20 –  Tajjeb ħafna 

13-16 –  Tajjeb 

10-12 –  Mhux ħażin 

0 – 9 –  Mhux tajjeb 

 

1.  Dan il-proċess hu dak li jipprepara lill-membri ġodda għall-ħajja fis-soċjetà. 

Permezz ta’ dan il-proċess jiġu mgħallma valuri u normi tant importanti biex 

fis-soċjetà jkun hemm nies integrati u ma jkunx hemm inkwiet u nuqqas ta’ qbil. 

Dan il-proċess jipprovdi mezz ta’ kontroll kemm fil-familja, fejn l-ewwel 

nitgħallmu x’inhi dixxiplina, kif ukoll fl-iskejjel li jippreparawna għall-ħajja 

fid-dinja tax-xogħol u fis-soċjetà. 

2.  L-istudenti jridu juru li jafu li ma’ kull dritt hemm abbinat dmir u li ħadd ma 

għandu dritt jistenna li jieħu mis-soċjetà jekk hu ma jagħtix sehmu wkoll.  

L-istudenti għandhom isemmu dawn id-drittijiet: 

 dritt għall-edukazzjoni 

 dritt li ssemma’ leħnek 

 dritt għall-paċi 

 dritt għas-servizzi ta’ saħħa 

 dritt tal-għażla 

 dritt għall-protezzjoni tal-pulizija 

 dritt ta’ sħubija f’xi grupp 

L-istudenti għandhom isemmu dawn id-dmirijiet: 

 nuri rispett lejn l-oħrajn 
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 ma nagħmilx bullying 

 ngħin lil min hu fil-bżonn 

 tolleranza għall-opinjonijiet u nies li huma ta’ razza u reliġjonijiet oħra 

 dmir li nobdi l-liġijiet 

 nipparteċipa fil-ħajja tal-komunità li ngħix fiha 

 naqdi l-irwol tiegħi 

 ma nagħmilx vandaliżmu 

3.  Hemm numru ta’ affarijiet li huma bżonnijiet u dawn huma affarijiet li 

mingħajrhom bniedem ma jkunx jista’ jgħix u allura dawn iridu jinxtraw qabel 

kollox, iżda mbagħad jekk dak li jkun ikollu iktar flus f’idejh, ikun jista’ jixtri 

affarijiet li jkun jixtieq biex jagħmel ħajtu iżjed komda jew ta’ pjaċir. Iżda rridu 

niftakru li kulma nixtru jħalli impatt negattiv fuq l-ambjent naturali tagħna, allura 

meta nixtru dak li nixtiequ, irridu nixtru b’mod responsabbli u nagħmlu l-iktar 

għażliet li ma jagħmlux ħsara.  

TOTAL 20  

  TOTAL: 100 marka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


