
L-Istudji Soċjali – L-Iskema tal-Marki – It-Tmien Sena – L5 sa L8 – 2018 Paġna 1 minn 3 

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  
 

IT-TMIEN SENA L-ISTUDJI SOĊJALI L-ISKEMA TAL-MARKI 
 

Taqsima A 

 

1.  normi 2.   iċ-ċittadin 3.   tolleranti 4.   komunità 5. vot 

6.  dittatorjali 7.   valuri 8.   il-libertà 9.  ugwaljanza 10. riżorsi 

                                                                                                                                    

marka x 10 = 10 marki 

 

Taqsima B 

 

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

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

 

marka x 10 = 10 marki 

 

Taqsima C 

 

1. Falz 2. Falz 3. Veru 4. Veru 5. Falz 

 

marka x 5 = 5 marki 

 

Taqsima D 

 

 Sentenza Marki Tweġibiet 

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

valida għandha tkun aċċettata. 

1 2 Supermarkets, internet, mid-dar (door-to-door) u ħwienet. 

2 2 Il-kunsill lokali jgħin biex inżommu r-raħal/belt nadif/a. 

3 2 

 

Ix-xogħol volontarju huwa xogħol bla ħlas. 

4 2 Il-qgħad huwa meta persuna li tkun kapaċi u tixtieq taħdem ma ssibx 

xogħol. 

5 2 L-irċevuta tingħata mill-bejjiegħ lill-konsumatur meta dan iħallas 

għall-prodott jew servizz. 

TOTAL  10  

 

  

IL-LIVELLI 

 

5 – 6 – 7 - 8 
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Taqsima E 

 
Sitwazzjoni Marki Tweġibiet 

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

valida għandha tkun aċċettata. 

1 5 Julie tista’ tmur għand tal-ħanut bl-irċevuta u bil-ġakketta u tbiddel 

il-jeans. 

2 5 Oħtok għandha tiċċekkja d-data meta jiskadi l-pakkett u/jew tieħu lil ħuk 

għand it-tabib biex tara jekk il-ħelu għamluhx marid. Jekk fil-pożittiv, 

għandha tavża lil tal-ħanut minn fejn xtrat il-pakkett tal-ħelu biex ma 

jibqax ibigħhom u bħala prova turih iċ-ċertifikat tat-tabib. 

3 5 

 

Anna għandha tmur għand tal-ħanut minn fejn xtrat ir-rota, tieħu 

l-irċevuta magħha u tipprova tibdel il-gerijiet jekk din ir-rota għandha 

l-garanzija.  

4 5 Tim kellu jaqra t-tabella qabel ma ħasel il-ġersi tas-suf u jimxi mal-

istruzzjonijiet. 

5 5 Il-ġenituri marru għand tal-ħanut bl-irċevuta u l-garanzija biex dan ikun 

jista’ jara x’tip ta’ ħsara għandu t-televiżjoni. Tal-ħanut jista’ jew 

isewwihulhom, jew jagħtihom wieħed ġdid jew flus lura.  

TOTAL  25  

 

 

Taqsima F 

 

Mistoqsija Marki Tweġibiet 

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

valida għandha tkun aċċettata. 

1 3 Il-ħwienet joffru opportunitajiet tajbin biex tixtri bi rħis. Huma jiftħu 

l-ħwienet kmieni filgħodu biex il-konsumaturi jkunu jistgħu jixtru 

prodotti bi prezzijiet imraħħsa. Il-konsumaturi jiġu nfurmati permezz ta’ 

riklami. 

2 3 Din il-ġurnata tista’ tkun frustranti għal ċerti persuni għax mhux kulħadd 

jirnexxilu jixtri dak li jrid bi prezz irħis. 

3 1,1,1,1 

(4) 

 

 

L-Ingilterra, l-Awstralja, il-Brażil u Malta. 

4 1,1,1,1 

(4) 

Drittijiet: Id-dritt għal prezz ġust; id-dritt għall-informazzjoni; id-dritt 

għall-għażla. 

Dmirijiet: Id-dmir li nagħżel prodotti tajbin speċjalment dawk li ma 

jagħmlux ħsara lill-ambjent; id-dmir li nibżgħu għall-flus u ma 

nonfquhomx għalxejn. 

       

5 2,1,1 

(4) 

Il-konsumeriżmu jirreferi għall-fatt li ħafna nies jemmnu li biex tkun 

kuntent/a trid tixtri ħafna affarijiet (prodotti u servizzi) li mhux 

neċessarjament għandek bżonnhom.  

Jagħtu żewġ eżempji minn jew xi tweġibiet oħra validi: il-playstations, 

ħlewwiet, pasti. 

6 1,1 

(2) 

Il-garanzija hija l-ftehim li normalment isir bil-miktub bejn il-bejjiegħ u 

x-xerrej biex juru l-kundizzjonijiet marbuta mal-bejgħ li qed isir 

bejniethom. Eżempju: fuq elettrodomestiċi, u oġġetti diġitali u 

mekkanizzati bħal televiżjoni jew magna tal-ħasil. 

TOTAL  20  
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Taqsima G  

 

Fil-paragrafu, 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 
 

Dawn it-tweġibiet huma biss indikattivi. Kull opinjoni oħra rilevanti u valida għandha tkun 

aċċettata. 

 

Total: 100 marka 

1    20 L-istudent jikteb ittra lill-Kunsill Lokali tiegħu fejn jilmenta li 

l-ġnien mhux qed jinżamm fi stat tajjeb. L-istudent jista’ 

jissuġġerixxi li jiżdiedu r-reċipjenti tal-iskart u dawn jitbattlu ta’ 

spiss. Jistgħu jitwaħħlu tabelli biex il-pubbliku ma jarmix skart 

f’dan il-post u jitpoġġew kameras apposta biex min jinqabad jeħel 

multa.  

2 20 Ix-xogħol full-time jirrikjedi li persuna taħdem madwar 40 siegħa 

fil-ġimgħa. Dan it-tip ta’ xogħol jorbot lill-ħaddiem b’kuntratt. 

F’dan il-kuntratt ikun hemm stabbilit is-sigħat li persuna trid 

taħdem u l-ammont ta’ flus li se titħallas għal kull siegħa li taħdem, 

fost affarijiet oħrajn. Mhux kull persuna li taħdem xogħol full-time 

taħdem fl-istess ħinijiet, pereżempju, il-ħaddiema tal-gvern li 

jaħdmu f’uffiċini jaħdmu bejn it-tmienja u l-ħamsa, filwaqt li dawk 

il-ħaddiema li jaħdmu fil-fabbriki, jaħdmu bix-xift. Għaldaqstant, 

dawn jista’ jkun imisshom li jaħdmu filgħodu jew inkella 

filgħaxija. 

Barra x-xogħol full-time hemm ukoll ix-xogħol part-time. Dawk 

il-ħaddiema li jaħdmu part-time jaħdmu inqas sigħat minn dawk 

il-ħaddiema li jaħdmu full-time. Ovvjament il-paga tkun aktar 

baxxa minn ta’ dawk li jaħdmu full-time. Dawn jitħallsu fl-aħħar 

tal-ġurnata, fl-aħħar tal-ġimgħa jew inkella fl-aħħar tax-xahar. 

3 20 Il-grupp ta’ pressjoni huwa grupp ta’ nies li għandhom l-istess 

fehmiet fuq xi suġġett partikulari. Il-grupp ikun jixtieq li jwassal 

il-messaġġ tiegħu lill-oħrajn fis-soċjetà sabiex jaħsbuha l-istess 

bħalhom.  Meta l-membri tal-grupp ta’ pressjoni jaħdmu flimkien 

għall-istess għan, jiġifieri jagħmlu pressjoni fuq l-awtoritajiet, 

bosta drabi jistgħu jkunu effettivi ħafna. F’dan kollu, il-midja 

għandha wkoll rwol soċjali importanti x’taqdi. Permezz 

tal-istampa u x-xandir, il-bniedem għandu ċ-ċans li jesprimi 

wieħed mid-drittijiet fundamentali tiegħu, dak tal-libertà 

tal-espressjoni. Mhux hekk biss talli f’demokrazija huwa aċċettat 

il-fatt li nies differenti jista’ jkollhom ħsibijiet, opinjonijiet u 

interessi differenti. Għalhekk is-soċjetà għandha tipprovdi dawk 

il-mezzi kollha sabiex kull persuna jew grupp tkun tista’ ssemma’ 

leħinha mingħajr biża’ ta’ diskriminazzjoni, vjolenza jew xi forma 

ta’ periklu ieħor. Eżempju ta’ grupp ta’ pressjoni huwa t-trejd 

unjin, Flimkien għal Ambjent Aħjar u Birdlife. 

TOTAL 20  


