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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 (Option) L-ISKEMA TAL-MARKI 

 

 

TAQSIMA A MARKI TWEĠIBA 

Kull tweġiba oħra relevanti għandha tiġi aċċettata. 

1 (1) Demografija hija l-istudju dwar il-popolazzjoni ta’ pajjiż 

partikulari. 

2 (2) Ċensiment tal-popolazzjoni jsir darba kull għaxar snin fejn 

jintbagħat intervistatur f’kull dar Maltija u tintalab informazzjoni 

dwar il-membri tal-familja (bħal età, sess, stat fil-ħajja), id-dar fejn 

joqogħdu (bħal numru ta’ kmamar, jekk id-dar hix mikrija jew 

tagħhom), l-edukazzjoni tagħhom u x-xogħol li jagħmlu. 

3 2,2,2 (6) Tliet raġunijiet ewlenin li jwasslu għal żieda jew tnaqqis  

fil-popolazzjoni ta’ pajjiż huma: 

 Ir-rata tat-twelid - kemm jitwieldu trabi ħajjin għal kull elf 

persuna tal-popolazzjoni f’sena. 

 Ir-rata tal-imwiet - kemm imutu persuni għal kull elf ruħ 

f’sena. 

 Migrazzjoni - ċaqliq ta’ popolazzjoni minn post għall-ieħor 

minħabba diversi raġunijiet. 

4 2,1,1 (4) Mobbiltà fil-popolazzjoni tirreferi għall-moviment ġeografiku 

tan-nies meta jkun hemm bidla fil-post tar-residenza tagħhom. Fost 

il-fatturi li jwassal għal dan insibu: 

 Fatturi Ekonomiċi: Pereżempju, in-nies bdew iħallu  

l-kampanja u jfittxu l-ibliet biex jaħdmu fil-fabbriki, pagi 

ogħla, aktar opportunitajiet ta’ xogħol, xogħol aħjar, anqas 

qgħad. 

 Preferenzi Personali: il-klima, is-sigurtà, il-kultura, is-suq 

tal-proprjetà u l-familja huma fost l-eżempji li nsibu bħala 

preferenzi tal-persuna għaliex jiċċaqlaq minn post għall-ieħor. 

5 1,1,1,1 (4)  Migrazzjoni Interna: hija meta persuna tivvjaġġa biex 

tistabbilixxi ruħha f’naħa oħra tal-istess pajjiż. 

 Migrazzjoni Esterna: hija magħrufa wkoll bħala migrazzjoni 

internazzjonali, fejn tirreferi għal dawk il-persuni li jaqsmu  

l-fruntieri minn pajjiż għall-ieħor u jistabbilixxu ruħhom 

f’pajjiż differenti minn tagħhom. 

 Migrazzjoni Volontarja: tfisser meta persuna jew persuni 

jmorru joqogħdu f’post ieħor skont ix-xewqat personali 

tagħhom; dan ħafna drabi jiġri minħabba raġunijiet 

ekonomiċi. 

 Migrazzjoni Illegali: persuna tidħol f’pajjiż ieħor mingħajr 

id-dokumenti meħtieġa bħall-passaport u/jew karta  

tal-identità. 

Eżempji oħra validi għandhom jiġu aċċettati. 
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6 (2) L-urbanizzazzjoni huwa l-proċess ta’ żieda fil-popolazzjoni 

fl-ibliet u s-subborgi; din iġġib magħha ż-żieda ta’ 

industrijalizzazzjoni. Dan ikun ifisser aktar involviment 

mill-gvern, l-industrija u l-kummerċ fiż-żoni urbani. 

7 1,1,1,1,1,1 (6) Vantaġġi tal-urbanizzazzjoni 

 Aktar għażla ta’ prodotti u servizzi. 

 Aċċess għas-servizzi ta’ edukazzjoni u saħħa. 

 Aktar integrazzjoni soċjali bejn reliġjonijiet, klassijiet soċjali 

u nies ta’ razez differenti. 
Żvantaġġi tal-urbanizzazzjoni 

 Tniġġis tal-arja minħabba karozzi, fabbriki, eċċ. 

 Aktar każijiet ta’ kriminalità, bħal serq, qtil u abbuż  

mid-drogi. 

 Ħajja aktar mgħaġġla, b’ħafna nies jaħdmu ħinijiet twal  

’il bogħod mill-familja. 

TOTAL 25  

 

 

TAQSIMA B MARKI TWEĠIBA 

Kull tweġiba oħra relevanti għandha tiġi aċċettata. 

1 2,1,1,1, (5) Żvilupp huwa progress inevitabbli f’soċjetà li hi miftuħa  

għall-kuntatt ma’ pajjiżi differenti. Il-passi tal-progress li  

l-bniedem kien, għadu u jibqa’ jagħmel isir f’forma ta’ proċess. 

Dan il-proċess wassal biex il-bniedem matul is-snin għamel 

żviluppi f’diversi oqsma li llum huma ta’ benefiċċju kbir, fosthom: 

 Żvilupp Ekonomiku: progress kummerċjali li fisser tkabbir 

ta’ ekonomija bil-ħolqien ta’ manifattura u servizzi. 

 Żvilupp Soċjali: tibdil soċjali li jinkludi bidla fl-istil  

tal-ilbies, fil-mezzi ta’ komunikazzjoni u fid-drawwiet.   

 Żvilupp Ambjentali: żvilupp favur il-ħarsien tal-ambjent; 

żieda fl-importanza li nagħtu lill-ambjent. 

 Żvilupp Sostenibbli: żvilupp li jaqdi l-bżonnijiet  

tal-ġenerazzjoni preżenti mingħajr ma jċaħħad  

il-ġenerazzjonijiet futuri milli jkunu jistgħu jaqdu l-bżonnijiet 

tagħhom. 

 Żvilupp Teknoloġiku: It-teknoloġija kellha effetti kbar fuq 

is-soċjetà, pereżempju nistgħu nsemmu l-mezzi tat-trasport, 

makkinarju, komunikazzjoni u saħħa. 

L-istudenti għandhom jagħtu tliet tipi ta’ żvilupp. 

2 3,3 (6) Livell t’għajxien (standard of living): jirreferi għal kemm pajjiż 

huwa sinjur jew fqir. Meta pajjiż ikollu livell għoli t’għajxien,  

il-maġġoranza tan-nies igawdu minn pagi medji u għolja u kapaċi 

jkollhom ħajja aktar deċenti permezz ta’ diversi kapriċċi. Pajjiż li 

għandu livell baxx t’għajxien, se jkollu ħafna nies li jaqilgħu paga 

baxxa u li jgħix u fil-faqar. 

Kwalità tal-ħajja (quality of life): hija bbażata fuq kif iħossu  

l-bniedem (well-being). Il-kwalità tal-ħajja titkejjel fuq żewġ 

aspetti: 

 L-aspett fiżiku tal-bniedem – saħħa, dieta tajba u tilqim. 

 L-aspett psikoloġiku – stress, ħsibijiet, ferħ u emozzjonijiet 

oħra. 
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3 3,3 (6) Prodott Gross Domestiku: huwa l-ġid kollu maħluq ġewwa pajjiż  

partikolari. Dan jinvolvi l-prodotti u servizzi li ġew maħluqa 

f’sena, kemm biex jintużaw lokalment u anke biex jiġu esportati. 

L-erba’ setturi tal-ekonomija huma responsabbli għall-GDP. 

Human Development Index: huma sett ta’ statistiċi li 

jikklassifikaw il-pajjiżi skont il-life expectancy, l-edukazzjoni u  

l-livell t’għajxien. L-HDI jibda minn pajjiżi mhux żviluppati u 

jibqa’ tiela’ sal-aktar pajjiżi sinjuri u żviluppati ħafna.   

4 1,1,1,1 (4) ŻEWĠ aspetti pożittivi li qed iħalli l-iżvilupp: 

 Investiment fuq bini li jwassal biex iħalli l-ġid fost il-poplu. 

 Aktar kuxjenza u użu ta’ enerġija alternattiva u nadifa. 

ŻEWĠ aspetti negattivi li qed iħalli l-iżvilupp: 

 Telf ta’ art. 

 Żieda ta’ tniġġis fl-arja li jwassal għall-mard. 

Eżempji oħra validi għandhom jiġu aċċettati. 

5 1,1,1,1 (4) ERBA’ effetti li ġab miegħu l-iżvilupp teknoloġiku: 

 avvanzi fis-saħħa; 

 ċertu xogħol sar aktar faċli sabiex isir; 

 it-teknoloġija tgħin sabiex id-differenzi bejn is-sinjur u l-fqir 

dejjem tikber; 

 żieda fit-temperaturi u tibdil fil-klima minħabba l-carbon 

dioxide li aħna stess qed inwaddbu fl-atmosfera. 
Eżempji oħra validi għandhom jiġu aċċettati. 

TOTAL 25  

 

 

TAQSIMA C MARKI TWEĠIBA 

Kull tweġiba oħra relevanti għandha tiġi aċċettata. 

Il-25 marka għal 

kull tema 

jitqassmu kif ġej: 
 

21-25: Eċċellenti 

16-20: Tajjeb 

12-15: Mhux 

ħażin 

0-11: Mhux tajjeb 

  

1 25 Id-differenzi naturali bejn l-irġiel u n-nisa bażikament huma 

differenzi sesswali, filwaqt li differenzi ta’ ġeneru huma 

differenzi soċjali u kulturali. 

Pożittivi: vantaġġi, privileġġi favur l-irġiel jew in-nisa. 

 

Negattivi: jiġu miċħuda drittijiet u/jew opportunitajiet  

lill-irġiel jew lin-nisa sempliċiment fuq il-bażi ta’ ġeneru. 
 

Dan kollu jista’ jiġi manifestat permezz ta’ diskriminazzjoni 

jew privileġġi f’dawn li ġejjin:   

 familja 

 edukazzjoni 

 saħħa 

 politika u amministrazzjoni 

 fuq il-post tax-xogħol 
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 teħid tad-deċiżjonijiet 

 proprjetà  

2 25 Forom ta’ tniġġis u x’nistgħu nagħmlu: 

 Tniġġis tal-arja 

 investiment f’enerġija mix-xemx u r-riħ u alternattivi 

oħra fejn hu possibbli; 

 aktar kontroll fuq il-fabbriki biex inaqqsu mit-tniġġis 

li joħolqu; 

 aktar użu tat-trasport pubbliku; 

 inpoġġu fil-prattika t-tliet R’s – reduce, reuse, 

recycle. 

 Tniġġis tad-dawl 

 aktar promozzjoni dwar l-importanza li nagħmlu użu 

minn energy-reduced light, biex b’hekk ma jkunx 

hawn aktar dawl artifiċjali qawwi; 

 aktar użu ta’ dawl f’postijiet pubbliċi, fi skejjel, 

f’negozji u fi djar li jinxtegħlu permezz ta’ sensor. 

 Tniġġis tal-ħsejjes 

 il-ħaddiema għandhom ikunu attrezzati b’safety 

equipment kontra l-istorbju, bħal pereżempju, l-użu 

tal-earplugs;  

 għandu jkun hemm ħinijiet restritti fuq volum għoli 

ta’ mużika f’żoni residenzjali; 

 Tniġġis tal-ilma 

 m’għandhomx jintremew kimiċi, żebgħa, żjut u 

mediċini fid-drains jew fit-toilets; 

 l-ilma għandu jintuża bl-aktar mod għaqli – 

m’għandux ikun hemm ħela ta’ ilma. 

 Tniġġis viżwali 

 Tniġġis radjuattiv 

 Tniġġis termali 

 Kontaminazzjoni tal-ħamrija 

 Xita aċiduża 

3 25 Kawżi għaliex pajjiż jista’ jesperjenza l-qgħad: 

 Meta xi post tax-xogħol jagħlaq jew ifalli, jipiċċa jkun 

hemm ħaddiema bla xogħol.  

 Meta kumpanija tiddeċiedi li tħalli l-pajjiż fejn tkun 

qiegħda topera biex tkompli f’post jew f’pajjiż ieħor fejn 

ikun jaqblilha aktar ekonomikament, għax pereżempju 

jsibu pagi aktar baxxi f’dak il-pajjiż l-ieħor.  

 Żieda fil-produttività mingħajr ma jiżdiedu l-ħaddiema.  

Dan ifisser li minflok timpjega aktar nies, il-ħaddiema  

tal-post ikunu mġiegħla jaħdmu u jipproduċu aktar.  

 Bidla fit-teknoloġija.  Investiment f’magni li jkunu aktar 

produttivi u li jeħtieġu anqas ħaddiema. 

 Żieda fil-popolazzjoni. Dan jinħass l-aktar fil-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw. 

Effetti tal-qgħad: 

 Il-livell t’għajxien jonqos fil-pajjiż. 

 Ħela ta’ riżorsi umani.  Nies qiegħda ma jistgħux 

jikkontribwixxu għall-ekonomija tal-pajjiż.  



 

L-Istudji Soċjali (Option) – L-Iskema tal-Marki – Il-Ħdax-il Sena – Sekondarja – 2017 Paġna 5 minn 6 

 Aktar m’għandek nies qiegħda aktar il-gvern ser joħroġ 

flus f’benefiċċji u fl-istess ħin jitlef id-dħul mit-taxxi. 

 Il-pajjiż jista’ jkollu aktar żieda f’problemi soċjali, 

eżempju vizzji tad-droga. 

 Żieda fil-kriminalità, minħabba li nies mhux okkupati 

jistgħu jaslu biex ikollhom imġiba li tmur kontra dak 

mistenni mis-soċjetà. 

4 25 L-Istat Malti huwa magħmul minn tliet istituzzjonijiet 

(organizzazzjonijiet) ewlenin li huma: il-leġiżlattiv,  

l-eżekuttiv u l-ġudizzjarju. 

 

 Il-Leġiżlattiv: tiġbor fiha l-uniku grupp f’pajjiż li jkollu 

d-dritt jagħmel u jibdel il-liġijiet.  Is-soltu dan id-dritt 

insibuh f’idejn il-membri ta’ Parlament, li fil-pajjiżi 

demokratiċi huwa elett mill-poplu waqt elezzjoni ġenerali. 

 

 L-Eżekuttiv: għandu r-responsabbilità li jara li dawn  

il-liġijiet tassew jitwettqu fil-prattika u li fl-istess ħin jiġu 

implimentati.  Għalhekk l-eżekuttiv jissejjaħ ukoll 

amministrazzjoni għax għandha l-funzjoni li tesegwixxi 

l-liġijiet tal-pajjiż.  Fl-amministrazzjoni nsibu s-soltu korp 

ta’ nies professjonali li aħna nsejħulu ċ-ċivil, jiġifieri 

sensiela ta’ dipartimenti u aġenziji varji bħal ngħidu aħna 

d-dipartiment tat-taxxa. 

 

 Il-Ġudikatura: għandha x’taqsam mat-tħaddim 

tal-ġustizzja u mal-ħarsien ta’ liġijiet li jkunu qegħdin 

fis-seħħ fil-pajjiż. It-twettiq tal-ġustizzja jsir minn korp 

professjonali ta’ ħaddiema.  Dawn huma: l-imħallfin, 

il-maġistrati u l-avukati li jippreparaw il-kawżi 

għall-klijenti tagħhom biex jiddefenduhom jew jixluhom, 

skont il-każ. Il-pulizija u l-armata wkoll għandhom sehem 

fil-kontroll u ħarsien tal-liġijiet. 

 

5 25 L-aspetti differenti tal-globalizzazzjoni huma: 

 L-aspett ekonomiku: 

L-ekonomija ta’ kull pajjiż hija iżjed integrata ma’ ta’ 

pajjiżi oħra. Kull azjenda u kull pajjiż ma jistax jgħix 

waħdu. Huwa għalhekk li nużaw il-frażi ekonomija 

globalizzata, li fiha l-kummerċjant jeħtieġ li jħares  

’il bogħod minn pajjiżu għax issa l-kummerċ qed jopera 

fuq skala internazzjonali. 

  

STAT

Istituzzjoni 
Leġiżlattiva

Istituzzjoni 
Amministrattiva 

Istituzzjoni 
Ġudizzjarja
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   L-aspett teknoloġiku: 

Il-komunikazzjoni bejn kontinent u ieħor fil-passat kienet 

diffiċli u kienet tieħu ż-żmien. Illum permezz tal-midja 

għandna komunikazzjoni fejn dak il-ħin stess tista' tara u 

titkellem fl-istess waqt ma' persuni n-naħa l-oħra 

tad-dinja. Minn baħar jaqsam bejn kontinent u ieħor għal 

villaġġ globali fejn dak li jseħħ f'pajjiżi mbiegħda narawh 

iseħħ quddiem għajnejna u jolqotna fil-ħajja ta’ kuljum.  

Il-globalizzazzjoni setgħet issir minħabba fl-iżvilupp 

tat-teknoloġija li għamlitha aktar faċli biex l-aħbarijiet 

jgħaddu b'ħeffa minn post għall-ieħor, biex il-kumpaniji 

jistgħu jtejbu l-produttività tagħhom u l-banek jistgħu 

jagħmlu tranżazzjonijiet malajr minn pajjiż għall-ieħor; 

biex persuni 'l bogħod minn xulxin jistgħu jżommu 

kuntatt. 

 L-aspett soċjali u kulturali: 

Li tmur minn pajjiż għal ieħor saret ħafna aktar faċli u dan 

kien ifisser li jkun hawn aktar taħlit ta' kulturi differenti – 

multikulturaliżmu. In-nies qed jitħalltu minħabba 

t-turiżmu, l-emigrazzjoni, l-immigrazzjoni, il-midja u 

anke żwiġijiet bejn nies minn pajjiżi differenti. Din 

id-diversità kulturali ġabet diversità fil-familji, 

fil-komunitajiet u anke fis-soċjetà. F'pajjiżi bħal Malta 

daħlu ideat ġodda, bħal strutturi differenti u żwieġ bejn 

koppji ta' reliġjonijiet differenti. 

 L-aspett politiku: 

Sa ftit tas-snin ilu kull pajjiż kien jieħu ħsieb is-sigurtà, 

l-ekonomija, kif ukoll il-protezzjoni tad-drittijiet 

tal-bniedem u l-ambjent fil-pajjiż tiegħu. Illum il-ġurnata, 

bil-globalizzazzjoni, nistgħu nitkellmu fuq politika fuq 

livell globali wkoll. Għaqdiet bħall-Unjoni Ewropea, 

l-International Monetary Fund, il-Bank Dinji u l-World 

Trade Organisation, juru li l-politika m’għadhiex marbuta 

ma’ pajjiż partikolari. Dawn l-għaqdiet jew istituzzjonijiet 

għandhom poter iktar mill-gvernijiet tal-pajjiżi. 

L-għaqdiet non-governattivi (NGOs) ħafna drabi 

jippruvaw jgħaqqdu alleanzi ma’ għaqdiet f’pajjiżi oħra u 

b’hekk jaħdmu fuq livell globali. 

TOTAL 50  
 

Total tal-karta: 100 marka 


