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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 Sekondarji 2018                         

 

ID-DISA’ SENA       L-ISTUDJI SOĊJALI (Orali) L-ISKEMA TAL-MARKI  
 

1. a. VERU (2) 

b. FALZ (2) 

ċ.   VERU  (2) 

d.   VERU  (2) 

e.   FALZ (2) 

 (10 marki) 

2. a)  L-iskejjel huma:  

Stampa 1: Kindergarten      (1) 

Stampa 2: Primarja     (1) 

Stampa 3: Sekondarja     (1) 

Stampa 4: Postsekondarju (1) 

 

b) L-istudenti jagħżlu TLIET stampi u jagħtu eżempju għal kull waħda minnhom. 

Dawn l-eżempji jistgħu jkunu: 

Stampa 1: It-tfal ta’ bejn it-3 u l-5 snin jitgħallmu permezz tal-logħob. (2) 

Stampa 2: Fil-primarja, it-tfal jitgħallmu l-ħiliet tal-kitba u l-matematika fost suġġetti 

oħra.                                (2) 

Stampa 3: Fis-sekondarja, l-istudenti jkomplu jiżviluppaw il-ħiliet li jkunu                                         

tgħallmu fil-primarja u jżidu suġġetti oħra bħal-lingwi (Franċiż, Spanjol, eċċ), 

xjenza u oħrajn.                                                          (2) 

Stampa 4: Fil-livell postsekondarju, bħal Junior College/Higher Secondary/ ITS/MCAST, 

l-istudenti jibdew jispeċjalizzaw fis-suġġetti akkademiċi jew vokazzjonali li 

jkunu għażlu huma.  (2) 
                                               

(10 marki) 

 

3. a) Dritt huwa jedd. Xi ħaġa li inti jistħoqqlok mis-soċjetà. (2)   

  Eżempju: id-dritt għal-libertà. Eżempji oħra rilevanti għandhom jiġu aċċettati.  (2)  

 b) Stampa 5: Dritt għall-vot. (2) 

Stampa 6: Dritt għall-edukazzjoni. (2) 

Stampa 7: Dritt għall-ikel/għall-ħajja. (2) 
 

(10 marki) 

 

Kompetenzi 

Ewlenin 
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4.   a) Valuri ċiviċi huma prinċipji li ċittadin għandu jipprattika fil-ħajja tiegħu.                 

Eżempju: it-tolleranza tfisser li għandna naċċettaw u nirrispettaw lil xulxin għalkemm 

differenti. Eżempji oħra rilevanti għandhom jiġu aċċettati.  (2)                                                     

 

b) Stampa 8: Solidarjetà: tgħin lil min hu fil-bżonn. Eżempju: Puttinu Cares. (2) 

Stampa 9: Mħabba: nuru rispett u mħabba lejn xulxin. (2) 

Stampa 10: Paċi: niftehmu, nitkellmu u fejn ikun possibbli nieħdu deċiżjonijiet flimkien 

biex inkunu nistgħu nżommu l-paċi bejnietna. B’hekk inkunu qed innaqqsu  

l-konflitti. (2) 

Stampa 11: Ugwaljanza: Meta kull membru tas-soċjetà jiġi stmat indaqs.          (2) 

Eżempju: ugwaljanza bejn il-ġeneru  tfisser li kulħadd għandu jkollu l-istess 

drittijiet u dmirijet.                            

 (10 marki)  

 

5. a) L-erba’ istituzzjonijiet soċjali skont l-istampi huma: 

Stampa 12: Il-familja  (1) 

Stampa 13: Ir-reliġjon                                 (1) 

Stampa 14: L-edukazzjoni                                   (1) 

Stampa 15: L-isports                      (1) 

   

b) L-istudenti jagħżlu TLIET stampi u jagħtu eżempju kif dawn l-istituzzjonijiet soċjali     

jistgħu jgħinu liċ-ċittadin fil-komunità lokali tiegħu. Xi eżempji jistgħu jkunu: 

Stampa 12: Il-familja tieħu ħsieb, teduka, tipproteġi lit-tfal u tipprovdi ikel, imħabba u 

post fejn joqogħdu.                              (2) 

Stampa 13: Ir-reliġjon tgħin biex iċ-ċittadin ikun jista’ jgħix ma’ ħaddieħor fil-paċi. (2) 

Stampa 14:  L-edukazzjoni tgħin biex iċ-ċittadin ikun jista’ jipprepara għad-dinja  

tax-xogħol, kif ukoll jitgħallem suġġetti importanti għall-ħajja u kif għandha 

tkun l-imġiba tiegħu fis-soċjetà. (2) 

Stampa 15: L-isports jgħin biex iżomm liċ-ċittadin b’saħħtu u jitgħallem jaħdem f’tim. (2)  

 

(10 marki) 

Total: 50 marka 


