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        ID-DIPARTIMENT GĦALL-KURRIKULU,  

RIĊERKA, INNOVAZZJONI U TAGĦLIM TUL IL-ĦAJJA 

Id-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar 

It-Taqsima tal-Assessjar Edukattiv  
 

L-Eżamijiet Annwali tal-Iskejjel Medji 2018 
 
 

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

 

1. a b c d e  

 sarkofagu Kolossew sfinġa akwedott katakombi  

 f g h i j  

 ċippus statwa Rumana piramidi ankra mummja  

(Total: 10 marki) 

2.1 primarji 1 

2.2 jagħmlu skavi 1 

2.3 jitgawdew min-nies 1 

2.4 juruna kif kienu jgħixu n-nies fil-passat 1 

2.5 tal-istoriċi 1 

 (Total: 5 marki)  

3.   

 

   b                                       e                  d                       a          f                       c 

                                  
Q.K. 700 600 500 400 300 200 100 Twelid 

ta’   

Kristu 
100 200 300 400 500 600 700 800 W.K. 

 

(Total: 10 marki) 

4.1.1  Eġizzjana 1 

4.1.2 ġeroglifiċi 2 

4.2 Waqt li l-alfabett Eġizzjan ta’ Sors A l-iktar li jagħmel użu minn stampi ta’ 

annimali u oġġetti, dak Puniku ta’ Sors B jagħmel użu ta’ simboli li jagħtu lemħa 

lil xi ittri fl-alfabett Ruman modern.  

4 

4.3 Aċċetta waħda minn dawn it-tweġibiet: ma’ dak ta’ Sors B; ma’ dak Puniku 1 

4.4 Għax permezz tal-kitbiet li kien hemm fuq iċ-ċippi, l-istoriċi setgħu jifhmu l-kitba 

Punika. 

3 

4.5 il-Latin 1 

4.6 Għax l-istoriċi jużaw kitbiet li saru fil-passat sabiex isiru jafu x’ġara u kif kien 

jgħix il-bniedem.  

3 

(Total: 15-il marka) 

 

 

 

IL-LIVELLI 

 

5 – 6 – 7 – 8  
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5.1 maskra, mużajk, flixkun tal-ħġieġ, anfora, magħsar 5 

5.2 a. maskra 1 

 b. anfora 1 

 c. magħsar 1 

 d. mużajk 1 

 e. flixkun tal-ħġieġ 1 

(Total: 10 marki) 

6.1 Sors C: fil-banjijiet ir-Rumani kienu fost oħrajn, jinħaslu, jistrieħu, jiltaqgħu ma’ 

nies oħra u jiddiskutu bosta temi. L-istudenti jistgħu jispjegaw il-proċess kif kien 

isir il-ħasil u jsemmu li kien jintuża ilma ta’ temperaturi differenti, żjut u 

massaġġi.   

2 

 Sors D: fl-amfiteatru r-Rumani kienu jattendu għal wirjiet ta’ ġlied bejn                

il-gladjaturi jew kontra annimali slavaġ, revokazzjoni ta’ ġrajjiet militari storiċi kif 

ukoll eżekuzzjonijiet ta’ dawk misjuba ħatja.   

2 

6.2 a. għax permezz tat-toroq, l-ivvjaġġar sar aktar faċli u mgħaġġel; il-merkanzija 

kienet iddum inqas biex tasal minn post għall-ieħor; l-armata kienet tivvjaġġa 

minn post għall-ieħor aktar malajr. 

2 

 b. L-Imperu seta’ jiddefendi l-artijiet u l-fruntieri tiegħu waqt li seta’ jirbaħ artijiet 

ġodda. 

2 

6.3  Il-gladjaturi ta’ Sors D kienu jkunu skjavi mħarrġa sabiex jagħtu wirjiet 

imdemmija għad-divertiment tal-pubbliku fl-amfiteatri waqt li s-suldati ta’ Sors F 

kienu jkunu parti mill-armata Rumana mħarrġa sabiex jiddefendu l-artijiet          

tar-Rumani jew jirbħu artijiet ġodda.   

Studenti li jagħtu biss id-differenza fl-isem tal-ġellieda jingħataw żewġ marki biss. 

4 

   (Total: 12-il marka) 

7.1 Bnew xwieni u bdew jagħmlu kummerċ permezz tal-baħar. 2 

7.2 Il-Feniċi kienu magħrufa għad-drapp vjola.  2 

7.3 Kienu jużaw lil Malta bħala ċentru għall-kummerċ fil-Mediterran ċentrali. 2 

7.4.1 Ġeneral Kartaġiniż. Agħti marka waħda lil min jgħid li kien Kartaġiniż biss. 2 

7.4.2 Annibale ried jattakka lir-Rumani mill-art, min-naħa ta’ Fuq tal-Italja. 3 

7.5 Il-kesħa u l-perikli li joffru l-muntanji ħallew ħafna mwiet fost l-armata 

Kartaġiniża. 

2 

    (Total: 13-il marka) 

8.1  Għax il-mexxej Għarbi tal-869 W.K. miet waqt l-assedju u l-Għarab ma rebħuhiex 

lil Malta.   

2 

8.2 Amros ittieħed bħala priġunier mill-Għarab.   1 

8.3 L-awtur jgħid li l-mexxej ta’ Sqallija bagħat mexxej ieħor u dan, flimkien ma’ 

oħrajn, rebaħ lil Malta.  

3 

8.4.1 Le 1 

8.4.2 Fis-sors naqraw li l-Għarab waqqgħu l-fortizza, serqu u dak li ma setgħux iġorru 

kissruh. 

3 
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8.5.1 Nisranija 1 

 
8.5.2 L-awtur jgħid li f’Malta kien hawn il-knejjes li minnhom l-Għarab ħadu l-affarijiet 

li kellhom bżonn. 

3 

8.6 Il-kittieb Għarbi Al Himyari. 1 

(Total: 15-il marka) 

9. L-istudenti għandhom juru li jafu tagħrif u kunċetti storiċi. Jeħtieġ li jkunu 

jafu jinterpretaw dak li huwa mitlub minnhom fit-tema u juru li jafu 

jesprimu sens ta’ empatija fl-istorja. L-istudenti għandhom ikunu jafu 

jħaddnu l-ħiliet fl-istruttura tal-kitba u fl-analiżi ta’ fatti u opinjonijiet 

storiċi. L-użu korrett tal-lingwa huwa mistenni, iżda żbalji fl-ortografija 

m’għandhomx ikunu ppenalizzati. 

 

 bejn l-2400 Q.K. u s-700 Q.K.; bejn żmien it-Tempji u Żmien il-Feniċi; kien          

l-aħħar fażi tal-Preistorja f’Malta; 

2 

 Il-bronż kien isir billi jħollu l-landa flimkien mar-ram. 2 

 Il-bronż bħala materjal hu aktar b’saħħtu mill-ħaġar u aktar faċli li jingħata l-forma 

mixtieqa. 

2 

 Id-dolmen kienet struttura fejn kienet titpoġġa ġebla ċatta fuq oħrajn weqfin u li 

taħtha kien jitpoġġa l-irmied tal-mejtin ta’ Żmien il-Bronż. 

2 

 Il-ħajt difensiv ta’ Borġ in-Nadur juri li kien hemm biża’ ta’ attakki. 2 

(Total: 10 marki) 

 


