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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 tal-Iskejjel Sekondarji 2017 
 

Il-Ħdax-il Sena L-ISTUDJI SOĊJALI (Ġenerali) Il-Ħin: Siegħa u tliet kwarti 
 

 

L-Isem: _____________________________________         Il-Klassi: _______________ 
 

 

Din il-karta tal-eżami fiha ĦAMES Taqsimiet (A, B, C, D u E). L-istudenti jridu jwieġbu  

t-Taqsimiet KOLLHA. Il-marki għal kull Taqsima jidhru bejn il-parentesi.                                                                                              
 

 

Taqsima A: Immarka t-tweġiba t-tajba. 

 

1. Malta għandha l-presidenza tal-Unjoni Ewropea minn  

a. Novembru 2016 sa April 2017 

b. Jannar 2017 sa Ġunju 2017 

c. Ġunju 2017 sa Diċembru 2017 
 

2. Permezz ta’ żvilupp sostenibbli nagħmlu żvilupp 

a. mingħajr restrizzjonijiet 

b. mingħajr ma nagħmlu ħsara lill-ambjent 

c. f’żoni rurali (agrikoli) 
 

3. In-numru ta’ membri parlamentari Ewropej (MEPs) Maltin huwa ta’  

a. 6 

b. 10 

c. 12 
 

4. Is-settur kwaternarju tal-ekonomija jissejjaħ ukoll is-settur  

a. tal-manifattura 

b. turistiku 

c. diġitali 
 

5. L-għaqdiet mhux governattivi (non-governmental organisations/NGO’s) li għandhom 

interess fl-ambjent  

a. jappoġġjaw lil dawk li jibnu bla permess  

b. jaħdmu favur żvilupp sostenibbli 

c. huma favur it-tniġġis 
 

6. Liema minn dawn il-pajjiżi ma kienx fundatur tal-Unjoni Ewropea? 

a. Il-Lussemburgu 

b. Il-Ġermanja 

c. L-Ingilterra 
 

7. Bħala żagħżugħ/a nista’ ngħin biex ikollna ambjent aħjar għalina u għal ta’ warajna billi 

a. ma nużax it-trasport pubbliku 

b. ngħin biex jinżergħu u jiġu msaqqija pjanti u siġar 

c. ma nisseparax l-iskart 
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8. L-għan tal-Kummerc Ġust hu li             

a. jiġu mħarsa d-drittijiet tal-ħaddiema u l-produtturi żgħar 

b. jgħin lill-kumpaniji multinazzjonali 

c. jippromwovi ikel li mhux nutrittiv 
 

9. F’demokrazija  

a. kull ċittadin għandu d-dritt li jivvota għall-kandidat li jixtieq hu  

b. dawk li għandhom xogħol biss jistgħu jivvutaw 

c. m’hemmx għalfejn issir elezzjoni 
 

10. Malta daħlet membru tal-Unjoni Ewropea fl- 

a. 2010 

b. 2008 

c. 2004  

(10 marki) 
 

 

Taqsima B: Aqra din is-silta u wieġeb il-mistoqsijiet KOLLHA dwarha fuq karta separata. 
 

Il-globalizzazzjoni hija r-riżultat ta’ żieda fil-moviment ta’ prodotti, servizzi, ħaddiema, kapital u 

teknoloġija madwar id-dinja. Il-kummerċ u l-iskambju bejn il-popli ta’ nazzjonijiet u kulturi differenti 

huma qodma daqs l-istorja miktuba.  Fi żminijiet moderni rajna żieda f’dawn l-iskambji 

internazzjonali grazzi għat-teknoloġiji ġodda li għamlu d-dinja aktar interdipendenti.  

Il-globalizzazzjoni għandha firxa akbar ta’ dimensjonijiet ekonomiċi, politiċi, soċjali u kulturali.  

Iż-żieda fl-integrazzjoni ekonomika li l-globalizzazzjoni tirrapreżenta, wasslet għal tkabbir 

mgħaġġel. Dan imbagħad ħareġ miljuni ta’ nies minn faqar estrem, l-aktar fiċ-Ċina u pajjiżi oħra 

tal-Asja. Fl-istess ħin, l-iżvilupp mgħaġġel wassal għal qerda ambjentali u żieda fl-inugwaljanza.  

Fl-ekonomiji l-aktar avvanzati, il-globalizzazzjoni ġiet meqjusa minn ħafna bħala theddida.  Qed 

titqies bħala theddida għax għalkemm il-kummerċ fis-swieq wassal għal prodotti orħos, fl-istess ħin 

dawk l-impjiegi b’pagi baxxi li ma trid l-ebda sengħa biex tagħmilhom, ġew mitlufa. Hemm ukoll  

il-perċezzjoni li l-globalizzazzjoni ffavorixxiet lil dawk li diġà kienu vantaġġjati: is-sinjuri u dawk li 

għandhom ħiliet akkademiċi. 

Silta adattata minn: Globalisation and Poverty Focus Group Recommendations, CLC Malta, 2013 

 

Mistoqsijiet: 

1. Agħti definizzjoni ta’ globalizzazzjoni. Semmi żewġ aspetti differenti tal-globalizzazzjoni. (4) 
 

2. Spjega t-terminu interdipendenza. Semmi żewġ effetti li seħħew f’ħajjitna minħabba  

l-interdipendenza bejn il-pajjiżi. (6) 

 

3. X’nifhmu b’solidarjetà internazzjonali? Agħti żewġ eżempji kif din qiegħda sseħħ. (4)  

 

4. X’inhuma kumpaniji multinazzjonali?  Agħti vantaġġ u żvantaġġ ta’ dawn il-kumpaniji. (4) 

 

5. Semmi żewġ effetti pożittivi tal-kummerċ ħieles. (4) 

 

6. Semmi tliet effetti negattivi li qed tħalli l-globalizzazzjoni fid-dinja.  (3) 

 (25 marka) 
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Taqsima C: Fuq karta separata, wieġeb il-mistoqsijiet KOLLHA.  

 

1. Fl-Unjoni Ewropea hemm tliet istituzzjonijiet ewlenin. Semmihom u ikteb fil-qosor dwar waħda 

minnhom. (5) 

 

2. Fisser kif l-ekonomija Maltija żviluppat minn ekonomija li tiddependi biss minn gżira-fortizza 

għal ekonomija diversifikata. (5) 

 

3. Spjega r-rwol tal-kunsilli lokali u kif dawn qed jgħinu sabiex titjieb il-kwalità tal-ħajja fl-ibliet 

u fl-irħula Maltin. (5) 

 

4. L-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea qed jaffaċċjaw diversi sfidi. Semmi u spjega fid-dettall 

sfida partikulari li qed jaffaċċjaw illum. (5) 

 

5. Idduskuti ħames vantaġġi ta’ żvilupp sostenibbli li jgħinu biex ikollna kwalità ta’ ħajja aħjar. 

(5)  

 (25 marka) 

Taqsima D: Fuq karta separata, ikteb paragrafu ta’ 150 kelma fuq WIEĦED minn dawn li 

ġejjin. 
 

1. L-industrija tal-kostruzzjoni kultant tiġi kkritikata li tonqos lejn l-ambjent. Spjega kif jista’ 

jitnaqqas l-impatt ta’ din l-industrija sabiex ikollna żvilupp sostenibbli.  

 

2. Ikteb dwar ir-rwol tal-Ġnus Magħquda. 

 

3. Spjega l-vantaġġi u l-iżvantaġġi li Malta għandha bħala membru tal-Unjoni Ewropea. 

 (15-il marka) 

 

Taqsima E: Fuq karta separata, ikteb komponiment ta’ madwar 250 kelma fuq WIEĦED minn 

dawn it-temi li ġejjin. 

 

1. Iddiskuti l-erba’ setturi tal-ekonomija.  

 

2. Gruppi ta’ pressjoni jistgħu jagħmlu d-differenza fis-soċjetà Maltija u internazzjonali. 

Iddiskuti. 

 

3. Spjega x’inhu kummerċ ġust u l-vantaġġi li jħalli fuq il-produtturi speċjalment dawk li ġejjin 

minn pajjiżi li qed jiżviluppaw.  

(25 marka) 

 

Total: 100 marka 


