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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) L-Iskema tal-Marki 

 
TAQSIMA A 

 

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

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

  (1 x 10 = 10 marki) 

 

TAQSIMA B MARKI TWEĠIBA  

(Kull tweġiba oħra relevanti għandha tiġi aċċettata.) 

1 2,2 (4) Il-globalizzazzjoni hija proċess fejn dak li jiġri f’pajjiż wieħed 

jaffettwa l-ħajja ta’ dawk li jgħixu f’pajjiżi oħra. Dan juri mod ġdid 

ta’ kif il-bnedmin saru ċittadini ta’ dinja globali.  
L-istudenti huma mistennija li jsemmu żewġ aspetti minn: 

 l-aspett ekonomiku 

 l-aspett teknoloġiku 

 l-aspett soċjali u kulturali 

 l-aspett politiku 

 l-aspett ambjentali 

2 2,2,2 (6) Interdipendenza tirreferi għall-fatt li d-dinja qiegħda dejjem 

tiċkien u qiegħda ssawwar relazzjonijiet ġodda fejn kulħadd huwa 

bżonn xulxin.  

L-istudenti huma mistennija li jsemmu żewġ effetti li seħħew 

f’ħajjitna minħabba l-interdipendenza bejn il-pajjiżi: 

 Aktar għażla ta’ prodotti u servizzi minħabba żieda  

fl-importazzjoni u l-esportazzjoni. 

 In-nies tal-lokal qegħdin jitħalltu f’dak li huwa xogħol għax 

nies barranin qegħdin jitħalltu ma’ nies ta’ pajjiżi oħra biex 

jifirxu l-kummerċ tagħhom.  

 Aktar relazzjonijiet bejn il-ġnus għax in-nies minn pajjiżi 

differenti qegħdin jiddependu minn xulxin mhux biss b’mod 

dirett iżda anke b’mod indirett. 

3 2,1,1 (4) Solidarjetà internazzjonali hija l-bażi tad-drittijiet tal-bniedem. 

Solidarjetà internazzjonali hija għajnuna bejn il-pajjiżi fejn 

għandha l-funzjoni li tkun il-pont li tgħaqqad kull diviżjoni u 

distinzjoni bejn ġnus differenti. Fost l-eżempji ta’ solidarjetà 

internazzjonali nsibu: 

 L-għajnuna li jingħataw ir-refuġjati f’pajjiżi oħra. 

 Għajnuna li tingħata lil dawk il-pajjiżi li jintlaqtu minn xi 

terrimot jew gwerra, faqar, nuqqas ta’ ilma, servizzi tas-saħħa 

u edukazzjoni. 

 Organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-Għaqda tas-Salib  

l-Aħmar li jgħinu popli oħra. 

Isemmu żewġ eżempji. 
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4 2,1,1 (4) Kumpaniji multinazzjonali: kumpaniji li mhumiex marbuta ma’ 

post partikolari wieħed, iżda ssibhom imxerrdin f’ħafna pajjiżi  

tad-dinja. Eżempji ta’ kumpaniji multinazzjonali huma 

McDonalds, Nike u Coca Cola.  

Vantaġġi: Dawn joffru investiment barrani bbażat fuq  

l-ispeċjalizzazzjoni; joffru taħriġ lill-ħaddiema; meta persuna 

tivjaġġa ssib aktar prodotti li hija familjari maghhom. 

Żvantaġġi: Ikollhom poter li f’ċertu każijiet jiddettaw ċertu liġijiet 

sabiex ikunu akkomodati; jeqirdu azjendi kummerċjali żgħar li 

mhumiex kapaċi jikkompetu magħhom. 

Isemmu eżempju ta’ vantaġġ u ieħor ta’ żvantaġġ. 

5 2,2 (4)  Kompetizzjoni bejn l-intrapriżi twassal għall-prodotti u 

servizzi ta’ kwalità għolja filwaqt li l-prezzijiet ikunu baxxi 

kemm hu possibli.  

 Il-konsumatur jingħata dak li s-suq ikun qed jistaqsi għalih: 

dan ifisser li dak li għandu bżonn il-konsumatur, ser isibu.  

 Aktar għażla ta’ prodotti u servizzi għall-konsumatur. 

 Dawk li jissugraw l-investiment u jirnexxilhom jattiraw  

il-konsumaturi permezz tal-prodotti u servizzi li joffru,  

fl-aħħar ikollhom il-profitt bħala premju. 

Isemmu żewġ effetti. 

6 1,1,1 (3)  Permezz tal-globalizzazzjoni, l-aktar pajjiżi żviluppati 

jkomplu jsiru sinjuri filwaqt li jkomplu jiddominaw  

il-kummerċ dinji għad-detriment ta’ pajjiżi li qed jiżviluppaw. 

 Brain Drain – nies kwalifikati f’pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw 

jitilqu lejn pajjiżi sinjuri biex ikollhom paga ikbar.  

 Il-kultura u l-identità tal-pajjiż jibdew jintilfu. 

 Aktar tixrid ta’ mard infettiv bħal HIV/AIDS, minħabba li 

għandek aktar taħlit u żieda fil-permessività. 

Isemmu tliet effetti. 

TOTAL 25  

 

 

TAQSIMA C MARKI TWEĠIBA  

(Kull tweġiba oħra relevanti għandha tiġi aċċettata.) 

1 3,2 (5) It-tliet istituzzjonijiet ewlenin fl-Unjoni Ewropea huma: 

 il-Parlament Ewropew, li jirrappreżenta ċ-ċittadini tal-UE u 

li hu direttament elett minnhom;  

 il-Kummissjoni Ewropea, li tirrappreżenta l-interessi 

ġenerali tal-Unjoni; 

 il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, li jirrappreżenta l-gvernijiet 

tal-istati membri individwali. Il-Presidenza tal-Kunsill 

tinqasam bejn l-istati membri fuq bażi ta' rotazzjoni.  

L-istudenti għandhom jiktbu fil-qosor dwar waħda minn dawn  

l-istituzzjonijiet. 

2 5 Meta pajjiżna kien immexxi mill-Ingliżi, l-ekonomija Maltija 

kienet waħda bbażata biex tforni servizzi lill-militar barrani.  

Fl-1957, il-Gvern Ingliż iddeċieda li jnaqqas il-livell ta’ 

investiment u ta’ mpjiegi mas-servizzi Ingliżi. Numru ta’ Maltin 

emigraw lejn pajjiżi mbiegħda bħall-Awstralja u l-Kanada. Tfassal 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_mt.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_mt.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_mt.htm
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pjan biex issir diversifikazzjoni ekonomika għall-iżvilupp  

tal-industrija tal-manifattura.   

3 5 Fost ir-rwoli li għandhom il-Kunsilli Lokali nsibu: 

 Il-ġbir ta’ żibel u skart. 

 Iż-żamma ta’ ndafa u manutenzjoni ta’ postijiet pubbliċi bħal 

bandli, ġonna pubbliċi, ċentri ta’ sport, kultura jew 

divertiment. 

 Iż-żamma fi stat tajjeb ta’ sinjali u marki tat-toroq lokali.  

 L-immaniġġjar tat-traffiku fil-lokalità. 

 Li jipprovdu liċ-ċittadin tagħrif dwar id-drittijet tiegħu.  

 Li flimkien mal-awtoritajiet kompetenti jipprovdu korsijiet 

dwar l-internet, snajja’ Maltin bħal ganutell, eċċ. 
4 5 L-Unjoni Ewropea bħalissa għandha diversi sfidi, fosthom: 

 Id-dejn li għandha l-Greċja. 

 Il-kriżi ta’ migrazzjoni u r-refuġjati. 

 Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. 

 Theddida qawwija ta’ terroriżmu. 

L-istudenti għandhom jispjegaw waħda minn dawn l-isfidi. 

5 5 L-iżvilupp sostenibbli jgħin sabiex niġġieldu l-qerda ambjentali 

fil-kwalità tal-arja, fil-livelli ta’ ilma u kontroll fuq ir-riżorsi 

naturali. Fl-istess ħin jgħin lil min qiegħed f’sitwazzjoni ta’ faqar, 

jara li jkun hemm kontroll fuq il-konsum filwaqt li titjieb is-saħħa 

u l-edukazzjoni.  

TOTAL 25  

 

 

TAQSIMA D MARKI TWEĠIBA  

(Kull tweġiba oħra relevanti għandha tiġi aċċettata.) 

1 15 L-impatt tal-industrija tal-kostruzzjoni fuq l-ambjent jista’ jonqos 

billi: 

 Jitnaqqas l-inkonvenjent għall-ġirien.  

 Jitnaqqsu t-trabijiet u t-tixrid ta’ materjal ta’ kostruzzjoni.  

 Jittejjeb l-impatt viżiv tas-siti ta’ kostruzzjoni u l-ambjent ta’ 

madwarhom. 

 Tqattigħ ta’ ġebel u/jew bricks għandu jsir ġo spazju magħluq, 

pereżempju: struttura magħluqa b’materjal impermeabbli li 

tiġi mtella’ temporanjament fuq il-lant tax-xogħol.  

 Għandha tintuża għodda b’sistema li telimina t-trabijiet. 

 Materjal użat għall-bini għandu jiġi trasportat, depożitat u 

maħżun f’kontenituri magħluqa.  

 Siti ta’ kostruzzjoni u l-madwar għandhom jinżammu nodfa 

f’kull ħin.  

 L-invjar fuq il-faċċata għandu jsir bl-użu ta’ makkinarju li 

jkun mgħammar b’sistemi li jeliminaw it-trabijiet maħluqa.  

Il-post fejn isir dan it-tip ta’ xogħol għandu jiġi mgħotti 

b’materjal li joħloq ilqugħ għall-ħruġ tat-trabijiet.  

 Trakkijiet li jġorru materjal għall-kostruzzjoni għandu jiġi 

mgħotti sabiex ma jtirux trabijiet fl-arja. 

2 15 Ir-rwol ewlieni tal-Ġnus Magħquda huwa dak li tippromwovi  

l-paċi u s-sigurtà fost il-ġnus kollha tad-dinja. Dan isir permezz ta’ 

interventi sabiex ma jinħolqux konflitti u ssaltan il-paċi. Apparti 
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hekk, il-Ġnus Magħquda tippromwovi l-iżvilupp sostenibbli, 

sabiex jingħeleb il-faqar filwaqt li jsir żvilupp mingħajr ma jkun 

ta’ detriment għall-ġenerazzjonijiet futuri.  

Rwol ieħor ewlieni huwa dak li tipproteġi d-drittijiet umani, fil-fatt 

fl-1948 id-Dikjarazzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem saret parti  

mil-liġi internazzjonali. Ukoll, rwol ieħor importanti huwa dak li 

twassal għajnuna umanitarja lil dawk li jkunu għaddejjin minn 

sitwazzjonijiet diffiċli bħal gwerer jew terrimot. 

3 15 Malta fl-Unjoni Ewropea: 

Vantaġġi: 

 fondi ta’ għajnuna sabiex jinbnew toroq, skejjel, ġonna u 

oħrajn, 

 tattira aktar investiment, 

 L-Ewro – munita unika li toffri bosta vantaġġi,  

bħall-eliminazzjoni ta' rati tal-kambju u ta’ spejjeż tal-kambju 

li dejjem jinbidlu. Permezz tagħha, ikun aktar faċli 

għall-kumpaniji li jagħmlu negozju bejn il-fruntieri u peress li 

l-ekonomija tkun iktar stabbli, din tikber u l-konsumaturi 

jkollhom iktar għażla.  

 Il-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni 

Ewropea - Kard bla ħlas li tagħtik aċċess għall-kura tas-saħħa 

fl-Istati membri.  

 Libertà ta’ moviment ta’ nies, prodotti u servizzi. 

 

Żvantaġġi: 

 Politikament, peress li pajjiżna huwa żgħir, jista’ jkollu 

jaddotta liġijiet li l-pajjiżi l-kbar ikunu ddeċidew li jdaħħlu. 

 Anqas awtonomija u jista’ jkun li tintilef is-sovranità  

tal-pajjiżi membri. 

 Minħabba l-kobor tal-Unjoni Ewropea, il-burokrazija żdiedet 

u dan ma jgħinx liċ-ċittadini Ewropej.  

TOTAL 15  

 

 

TAQSIMA E MARKI TWEĠIBA 

Il-25 marka 

jitqassmu kif ġej: 
 

21-25: Eċċellenti 

16-20: Tajjeb 

12-15: Mhux ħażin 

0-11: Mhux tajjeb 

 Tweġibiet oħra li jkunu relevanti għandhom jiġu aċċettati. 

1 25 L-ewwel settur tal-ekonomija huwa dak primarju u għandu 

x’jaqsam mal-estrazzjoni ta’ materja prima mill-art jew 

mill-bahar.  F’dan is-settur insibu l-agrikoltura bħala l-iktar 

attività importanti.  Hemm ukoll is-sajd, l-industrija tal-minjieri 

u tal-barrieri u tiftix taż-żejt.  F’Malta, illum il-ġurnata, in-numru 

ta’ bdiewa u sajjieda fulltime huwa żgħir ħafna. 

 

It-tieni settur tal-ekonomija huwa dak sekondarju li 

jikkonsisti fil-qasam tal-manifattura.  Hawnhekk isir  

l-ipproċessar tal-materja prima biex minnha joħorġu prodotti li 
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aħna mdorrija nixtru.  Fost l-industriji li jinsabu f’dan il-qasam 

hemm dawk tal-għamara, il-ħwejjeġ u l-prodotti elettroniċi.  

Imbagħad f’kull settur insibu nies li jaħdmu bħala machine 

operators, kif ukoll nies tas-sengħa bħal: ħaddieda, mastrudaxxi, 

stamperiji, produtturi tal-ikel ipproċessat u ħafna oħrajn.  

F’Malta hawn ħafna fabbriki mwaqqfa minn investituri barranin 

speċjalment mill-Ingilterra, mill-Ġermanja u mill-Italja li fetħu 

fabbriki biex jesportaw il-prodotti tagħhom fl-Ewropa.  Iżda 

nsibu wkoll kumpaniji Maltin.  Waħda mill-akbar fabbriki li 

hawn f’Malta hija l-ST Micro Electronics li tħaddem madwar 

2,400 ħaddiem. 

 

It-tielet settur tal-ekonomija huwa s-settur terzjarju.  Dan 

is-settur huwa wieħed li fih nies speċifiċi jagħtu servizz.  Dawn 

jissejħu servizzi personalizzati. Eżempju ta’ dawn jistgħu 

jkunu l-infermiera, għalliema, tobba, periti, avukati, skrivani, 

wejters, u oħrajn. 

Jeżistu żewg tipi ta’ servizzi: 

 Servizzi kummerċjali (market services): huma dawk 

is-servizzi li jinbiegħu. Eżempju ta’ dawn huma kumpaniji 

li joffru servizzi tat-telefown, telefonija ċellulari, internet u 

televiżjoni, insurance, servizzi finanzjarji, banek, reklamar 

u oħrajn. Ta’ min jgħid li s-servizzi finanzjarji qed jikbru 

b’rata mgħaġġla u dan jirrifletti wkoll fin-numru ta’ 

impjegati li jħaddmu. 

 

 Servizzi mhux kummerċjali (non-market services): huma 

dawk is-servizzi li mhumiex tas-suq. Biex wieħed 

igawdihom ma jridx iħallas prezz dirett.  Il-Gvern joffri 

dawn is-servizzi u l-ħlas tagħhom ikun qed jingħata  

mit-taxxi li nħallsu. Eżempju ta’ dawn huma s-saħħa,  

l-edukazzjoni, ordni pubblika – pulizija, eċċ. 

 

Ir-raba’ settur tal-ekonomija huwa s-settur kwaternarju / 

is-settur diġitali tal-ekonomija. Dan huwa settur li huwa 

pjuttost ġdid għall-ekonomija dinjija, imma li qed jikber b’rata 

mgħaġġla, inkluż f’Malta. Dan is-settur għandu rabta mat-tielet 

settur tal-ekonomija. F’dan is-settur insibu l-gvern, kumpaniji li 

għandhom x’jaqsmu mal-Information Technology (IT),  

ir-riċerka xjentifika, l-edukazzjoni, programmi kulturali, eċċ.  

Dan is-settur jissejjaħ ukoll is-settur diġitali għax għandu 

x’jaqsam ħafna mal-informatika u l-komunikazzjoni. Ma’ dan 

is-settur ninkludu online gaming u computer programmers.  

2  25 Il-gruppi ta’ pressjoni jużaw diversi forom ta' promozzjoni li 

jinfluwenzaw l-opinjoni pubblika u / jew il-politika, fil-fatt tul 

is-snin rajna li r-rwol tagħhom għen mhux ftit fl-iżvilupp ta’ 

sistemi politiċi u soċjali. Il-gruppi ta’ pressjoni jvarjaw b'mod 
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konsiderevoli fid-daqs, fl-influwenza u l-mottivi li dawn 

għandhom. Uħud minnhom għandhom skopijiet soċjali fit-tul, 

oħrajn huma ffokati fuq l-ambjent, il-wirt urban u rurali ta’ 

pajjiżna, oħrajn morali, kummerċjali u oħrajn imwaqqfin għal 

kwistjonijiet immedjati jew ta’ tħassib. 

Il-gruppi jużaw metodi varjati sabiex jippruvaw jiksbu  

l-għanijiet tagħhom inkluż lobbying, kampanji fuq il-midja, 

protesti, preżentazzjonijiet ta’ stħarriġ, riċerka u rapporti 

politiċi. Xi gruppi huma appoġġjati minn interessi kummerċjali 

jew politiċi b'saħħithom u jeżerċitaw influwenza konsiderevoli 

fuq il-proċess politiku, bi gruppi oħrajn għandhom ftit riżorsi 

bħal dawn. 

 

Xi gruppi, ġeneralment dawk b’inqas riżorsi finanzjarji, kultant 

jużaw azzjoni diretta u diżubbidjenza ċivili. F'xi każijiet huma 

jiġu akkużati li jkunu ta’ theddida għall-ordni pubblika u soċjali. 

Il-gruppi ta’ pressjoni llum qed jużaw il-midja soċjali biex 

jiffaċilitaw l-involviment ċiviku u l-azzjonijiet kollettivi 

tagħhom. Fost il-gruppi ta’ pressjoni nsibu l-Greenpeace, 

Flimkien għal Ambjent Aħjar, il-Birdlife, l-FKNK, il-Unjons,  

il-Moviment Graffitti, Ramblers’ Association Malta u oħrajn.  
3 25 Il-moviment tal-Kummerċ Ġust huwa wieħed soċjali li l-għan 

tiegħu hu li jiġu salvagwardjati d-drittijiet fundamentali ta’ 

ħaddiema/produtturi żgħar li ħafna minnhom jinsabu f’pajjiżi li 

qed jiżviluppaw. Dan il-moviment jaħdem biex jifforma strutturi 

ta’ kummerċ biex tingħata opportunità lill-produtturi emarġinati 

biex jipproduċu u jbigħu l-prodotti tagħhom filwaqt li jaqilgħu 

għajxien diċenti.  

Il-Kummerċ Ġust huwa mod ta' kummerċ biex jilħaq nies li 

ġejjin minn pajjiżi fqar. Intant l-organizzazzjoni tal-Kummerċ 

Ġust taħdem ma’ nies li jinsabu f’pajjiżi li huma fl-Amerika 

Latina, l-Afrika u l-Ażja. Hemm tendenza li nies li joqogħdu 

f’dawn il-pajjiżi jkollhom inqas ċans biex jikkompetu fuq  

l-istess skala ma’ produtturi oħrajn u ħafna drabi jkun diffiċli 

għalihom biex jesportaw il-prodotti tagħhom u jitħallsu b’mod 

xieraq, filwaqt li d-dinjità tagħhom fuq il-post tax-xogħol tiġi 

mħarsa. 

Ix-xogħol tal-organizzazzjonijiet li jifformaw il-Kummerċ Ġust 

huwa ta’ “labelling” (jiġifieri immarkar fuq il-prodotti) u xogħol 

ta’ moniteraġġ. Dawn l-organizzazzjonijiet jaraw u jivverifikaw 

li l-produtturi qegħdin iħaddnu l-prinċipji u l-istandards li jitlob 

il-kummerċ ġust. Il-prodotti tal-marki tal-Kummerċ Ġust jiġu 

mmirati għall-konsumaturi b’kuxjeza li ma jarawx biss il-prezz 

imma jaraw ukoll il-kundizzjonijiet soċjali li l-ħaddiema li 

pproduċew dak il-prodott jaħdmu fih.  

Fost dawn l-istandards li jipprovdu l-Kummerċ Ġust insibu: 

 post ta’ xogħol li huwa strutturalment sigur, jiġifieri ħieles 

mill-perikli; 

 paga diċenti għall-ħaddiema; 
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 ma jkunx hemm xogħol maħdum mit-tfal; 

 ma jkunx hemm diskriminazzjoni bejn in-nisa u l-irġiel, jew 

kontra nies ta’ twemmin differenti jew orjentazzjoni 

sesswali differenti; 

 parti mill-profitt jerġa’ jiġi investit lura fil-komunità minn 

fejn joriġina l-prodott; 

 rispett lejn il-kulturi minn fejn ġej il-prodott u rispett lejn  

l-ambjenti billi xogħol li jolqot serjament lill-ambjent ma 

jiġix magħmul. 

Dan il-moviment huwa ffurmat min-numru ta’ 

organizzazzjonijiet differenti fejn l-aktar organizzazzjonijiet 

prominenti huma l-Fairtrade Labelling Organization (FLO) 

www.fairtrade.net u l-World Fair Trade Organization (WFTO) 

www.wfto.com. 
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