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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 

  

L-GĦAXAR SENA L-ISTUDJI SOĊJALI (ĠENERALI) L-ISKEMA TAL-MARKI 

 

Taqsima A 

1. b 2. a 3.  b 4. a 5.  c 6. b 7.  c 8. b 9. b 10. a 

       (10 marki) 

Taqsima B 

Numru Marki Tweġibiet  

1 2,2 (4) Gvern ċentrali huwa l-gvern ta’ stat/nazzjon li jintgħażel wara 

elezzjoni ġenerali. Għandu l-jedd li jmexxi l-pajjiż kollu. Joħroġ 

liġijiet u jkollu awtorità fuq dak kollu li jiġri fil-pajjiż. 

Gvern lokali huwa l-Kunsill Lokali li jintgħażel wara elezzjoni 

tal-Kunsilli Lokali u jkollu l-poter u awtorità biex imexxi belt jew 

raħal partikolari.  

2  1,1,1,1 

(4) 

 Għażla ta’ partiti politiċi differenti 

 Gruppi ta’ pressjoni 

 Għażla ta’ numru ta’ stazzjonijiet tar-radju u televiżjoni 

 Opinjonijiet differenti jiġu mismugħa 

3 2,2 

(4) 

Demokratizzazzjoni – permezz tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali 

żdiedet id-demokrazija fejn iċ-ċittadin jista’ jagħti sehmu billi joħroġ 

bħala kandidat, ikollu d-dritt tal-vot li jagħżel liema kunsilliera 

jixtieq kif ukoll ikun jista’ jsemma’ leħnu dwar affarijiet li jolqtu 

lil-lokal tiegħu. 

Deċentralizzazzjoni tal-poter – meta l-poter jinfirex mill-gvern 

ċentrali għall-gvern lokali u b’hekk ikun hemm qsim ta’ xogħol u 

responsabbiltajiet, filwaqt li joffri opportunità ta’ aktar 

rappreżentanza u inizjattiva minn kulħadd. 

4 1,1,1,1,1 

(5) 

 

 Tindif tal-lokalità 

 Ġbir ta’ skart 

 Manutenzjoni tal-postijiet ta’ rikreazzjoni 

 Programmi edukattivi dwar kif nibżgħu għal-lokal 

 Attivitajiet f’Jum il-Kunsill jew xi attivitajiet annwali li 

jorganizza l-kunsill. 
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5 2,2  

(4) 
 Nieħu sehem f’attivitajiet u inizjattivi organizzati mill-Kunsill 

Lokali pereżempju: attivitajiet sportivi. 

 Nagħti suġġerimenti. 

 Nipparteċipa fl-iskema ta’ riċiklaġġ li jniedi l-Kunsill Lokali. 

(Jagħtu żewġ eżempji.) 

6 1,1,1,1 

(4) 
 L-elezzjoni ġenerali 

 L-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali 

 L-elezzjoni għall-Membri Parlamentari Ewropej 

 Referenda 

Total 25 marka Kull risposta oħra valida għandha tiġi aċċettata. 

 

Taqsima C 

Numru Marki Tweġibiet 

1 1,2,2  

(5) 

 

Is-settur tal-manifattura huwa s-settur sekondarju tal-ekonomija fejn 

il-materja prima tiġi maħduma u pproċessata. 

Dan is-settur qed jonqos għax: 

 It-teknoloġija qed tieħu post il-ħaddiem manwali. 

 F’Malta l-importazzjoni tal-materja prima tinvolvi ħafna 

spejjeż. 

 Ix-xogħol qed jingħata lill-pajjiżi fejn il-ħaddiema jitħallsu 

b’pagi aktar baxxi minn dawk ta’ Malta. 

(Jagħtu żewġ raġunijiet.) 

2       5 Riżorsi naturali huma dawk ir-riżorsi li jiddependi fuqhom is-settur 

primarju. Dawn huma l-materja prima bħal żejt, ġebel, djamanti, 

agrikoltura, eċċ. 

Riżorsi umani huma l-bniedem innifsu u s-servizzi li joffri.  Dawn 

huma l-bażi tas-settur terzjarju.  

3 3,1,1 

 (5) 

Gruppi ta’ pressjoni huma gruppi ta’ persuni li jingħaqdu u jaħdmu  

flimkien għal għan komuni. Huma jippruvaw jinfluwenzaw 

l-opinjoni pubblika kif ukoll jagħmlu pressjoni fuq il-gvern biex 

jieħu miżuri dwar dak li jkunu qed jaħdmu għalih. Din hi importanti 

f’soċjetà pluralista għax permezz ta’ hekk, iċ-ċittadin għandu mezz 

fejn jesprimi l-opinjoni tiegħu fuq kwalunkwe kwistjoni li 

tinteressah. 

Eżempji ta’ gruppi ta’ pressjoni: 

 Green Peace 

 Birdlife 

 Nature Trust 

 Moviment Graffitti 

(Jagħtu żewġ eżempji.) 

4 1,1,1, 2 

(5) 
 għal btala 

 biex japprezzaw il-kultura tal-pajjiż 

 ekoturiżmu 

 għal attivitajiet sportivi 

 konferenzi li jsiru fil-pajjiż 

 medical tourism 

(L-istudenti jagħtu tliet raġunijiet u jispjegaw fil-qosor wieħed 

minnhom.) 
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5 1,1 

 

 

1,1,1 

(5) 

          

a. -  safar 

-  immigranti 

-  midja 

-  negozju 

-  sħubija ta’ pajjiżi fl-Unjoni Ewropea 

(Jagħtu żewġ fatturi.) 

b. Iva, Malta hi soċjetà multikulturali.  Dan nistgħu narawh 

permezz ta’ 

- knejjes ta’ reliġjonijiet differenti 

- ristoranti ta’ kull tip ta’ ikel 

- gruppi etniċi differenti jgħixu fi bliet u rħula Maltin 

(Jagħtu żewġ eżempji.) 

TOTAL  25 marka Kull risposta oħra valida għandha tkun aċċettata. 

 

Taqsima D 

Il-15-il marka jingħataw skont id-dettall tat-tweġiba u skont kemm juru li jafu s-suġġett. Dawn 

it-tweġibiet huma biss indikattivi. Kull opinjoni oħra relevanti u valida għandha tiġi aċċettata. 

1. L-ekoturiżmu huwa forma ta’ turiżmu li pjuttost qed jingħata spinta f’dawn l-aħħar snin.  Huwa 

forma ta’ turiżmu fejn it-turist ifittex li japprezza s-sbuħija naturali u kulturali tal-post kif ukoll 

jitħallat man-nies tal-lokal. 

L-ekoturiżmu joffri vantaġġi oħra fejn it-turisti: 

- iħallsu għall-konservazzjoni tal-ambjent 

- inaqqsu mill-impatt fuq l-ambjent 

- joħolqu kuxjenza ambjentali 

- joħolqu xogħol għan-nies tal-lokal 

- jirrispettaw il-kultura lokali 

 

 

2. Il-mass midja saret parti integrali mill-ħajja tagħna, u b’hekk għandha effett kontinwu fuq l-istil 

ta’ ħajja tagħna. 

Eżempji ta’ effetti pożittivi: modi ġodda ta’ divertiment, ikel u lbies; informazzjoni dwar dieta 

bilanċjata, iġjene personali u eżerċizzji varji; edukazzjoni dwar suġġetti varji bħal trobbija 

tal-ulied,  kif tarma d-dar jew kif tieħu ħsieb l-ambjent. 

Eżempji ta’ effetti negattivi: tiġi rinfurzata kultura ta’ abbuż ta’ alkoħol jew droga, vjolenza, 

pornografija, nuqqas ta’ rispett lejn il-mara, nuqqas ta’ rispett lejn gruppi ta’ minoranza. 

Hu x’inhu, il-midja dejjem qed ikollha influwenza fuq il-ħsibijiet, opinjonijiet u stil ta’ ħajja ta’ 

dawk li huma esposti għaliha u b’hekk l-istil ta’ ħajja Maltija qed jinbidel minn wieħed tipiku 

Malti għal wieħed aktar miftuħ u multikulturali. 

 

3. Il-koperattivi huma għaqdiet ta’ xogħlijiet li joffru prodotti u servizzi lil ħaddieħor. Huwa l-mod 

kif taħdem koperattiva li tagħmilha differenti minn dak ta’ negozji oħra. Il-membri 

tal-koperattiva jgawdu mix-xogħol provdut, huma s-sidien tal-linja tax-xogħol tagħhom u 

għandhom sehem dirett f’kull deċiżjoni li tittieħed fi ħdan il-koperattiva. Ħaddiema tal-istess tip 

ta’ xogħol jingħaqdu flimkien u jgħinu lil xulxin fi żminijiet ta’ diffikultà.  Il-koperattivi huma 
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marbuta b’sett ta’ prinċipji bbażati fuq il-valuri ta’ għajnuna personali (self help), responsabbiltà, 

demokrazija, ugwaljanza, ekwità u solidarjetà.  Il-koperattivi llum il-ġurnata jinsabu f’kull qasam 

tal-ekonomija. Fejn qabel kien hawn biss koperattivi fil-qasam tal-ikel, agrikoltura u sajd, illum 

insibu koperattivi f’oqsma oħra bħalm’huma t-trasport, il-midja, kummerċ ġust u r-restawr. 

 

Taqsima E 

Dawn it-tweġibiet huma biss indikattivi. Kull opinjoni oħra relevanti u valida għandha tiġi aċċettata. 

Il-25 marka għandhom jitqassmu hekk: 

20-25:  tajba ħafna 

15-19:  tajba 

12-14:  mhux ħażina 

0-11:  mhux tajba 

 

1. Il-mod ta’ divertiment minn qabel għaż-żmien tal-lum inbidel ħafna. 

Qabel konna nsibu lill-familji jiltaqgħu fit-triq fejn kienu jqattgħu ħafna ħin fuq l-għatba 

jitħaddtu.  Kienu jmorru fuq ħarġiet sempliċi fi tmiem il-ġimgħa bħal ġurnata l-baħar jew xi 

piknik fil-kampanja. Kienu jistennew il-festa tar-raħal kif ukoll xi festi oħra bħall-Imnarja jew 

il-Vitorja.  L-irġiel kienu spiss jiltaqgħu fi ħwienet tal-inbid u jisimgħu l-għana, filwaqt li t-tfal 

kienu jqattgħu ħafna mill-ħin tagħhom jilagħbu barra b’ġugarelli li kienu jagħmlu huma stess. 

Illum il-ġurnata qed naraw xi tibdil. Il-familji jmorru jieklu barra, jaraw xi film iċ-ċinema jew 

imorru ġurnata ħdejn pool. Biex jistrieħu, huma komuni ħafna l-weekend breaks kif ukoll safar 

ta’ spiss. Iż-żgħażagħ jinġabru Paceville fejn jattendu discos, bars u postijiet oħra ta’ divertiment 

li jinsabu fl-inħawi.  Ħafna mill-ħin liberu jkun fil-kumpanija tat-teknoloġija u l-midja soċjali. 

Din il-bidla hi frott ta’ bidla u żvilupp soċjali u ekonomiku, aċċess għall-mass midja u 

possibbilità ta’ safar. 

  

2. Is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol hija liġi li torbot lil min iħaddem biex jagħmel ċert li 

jieħu ħsieb is-saħħa, is-sigurtà u l-welfare tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol.  Ix-xogħol ta’ 

uffiċjal tas-saħħa u s-sigurtà hu biex jiżgura li din il-prevenzjoni qiegħda tittieħed. 

Jiddependi mit-tip ta’ xogħol preżenti, is-saħħa u s-sigurtà tista’ tvarja minn xogħol għal ieħor. 

B’hekk uffiċjal tas-saħħa u s-sigurtà se jinnota: 

 li l-post hu ddisinjat b’mod li hu sigur u bla riskji għas-saħħa 

 li hemm kaxxa u faċilitajiet tal-ewwel għajnuna 

 pjan ta’ evakwazzjoni f’każ ta’ ħruq 

 ventilazzjoni adegwata u temperatura komda 

 dawl tajjeb 

 spazju fil-kmamar 

 indafa 

 ilbies protettiv bħal ingwanti, boots, elmi ta’ sigurtà, nuċċali, ilbies addattat kontra 

r-radjazzjoni u xi materjal li jaqbad, eċċ 

 waqfa regolari minn quddiem screens tal-computer 

 wajers ma jkunux ta’ xkiel għaddejjin minn nofs ta’ kamra 

 korsijiet ta’ taħriġ biex jintuża xi makkinarju 

 li hemm miżuri biex jitnaqqas il-bullying u l-fastidju  

 li hemm miżuri biex ħaddiem ilaħħaq mal-istress tax-xogħol 
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3. Fit-tieni nofs tas-seklu 20 l-ekonomija Maltija bdiet tinbidel minn waħda bbażata fuq 

is-servizzi Ingliżi u bażi navali għal waħda varjata bbażata fuq diversi inizjattivi statali u 

privati. 

 Is-settur primarju li jiġbor fih l-agrikoltura, is-sajd u l-barrieri ċkien ħafna tant li llum 

l-agrikoltura trendi biss 5% tal-PGD. L-akkwakultura qed tipprovdi prodott 

għall-esportazzjoni. 

 Is-settur sekondarju li huwa s-settur tal-manifattura jiġbor fih seba’ żoni industrijali kif ukoll 

ammont ieħor ta’ fabbriki u snajja’ tradizzjonali.  Huma investituri primarjament Ingliżi, 

Ġermaniżi u Taljani, li l-akbar għan tagħhom huwa għall-esportazzjoni. L-ST 

microelectronics hija l-akbar kumpanija privata li tħaddem Maltin. 

 Is-settur terzjarju huwa l-akbar settur hawn Malta fejn jiġbor fih is-servizzi u t-turiżmu.  

It-turiżmu jipprovdi mat-8000 impjieg direttament u ħafna aktar igawdu indirettament 

minnu.  Barra minn hekk għandna ammont sostanzjali ta’ ħaddiema li jaħdmu fil-qasam 

edukattiv, tas-saħħa, tat-trasport, ħwienet u diversi servizzi oħra. 

 Is-settur kwaternarju huwa settur li qed jikber ġmielu. Dan huwa s-settur relatat 

mat-teknoloġija u r-riċerka u permezz t’hekk qed jinħolqu xogħlijiet ġodda fil-qasam 

tal-informatika, assigurazzjoni, banek u IT. Il-proġett ta’ Smart City kien immirat biex jagħti 

spinta ’l quddiem lil dan is-settur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


