
L-Istudji Soċjali (Option) – L-Iskema tal-Marki – L-Għaxar Sena – 2018 Paġna 1 minn 4 

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 (OPTION) L-ISKEMA TAL-MARKI 
 

 

Taqsima A 

 

Numru Marki Tweġibiet 

1 2,1,1,1 

(5) 

Il-qgħad iseħħ meta persuni li jixtiequ jaħdmu bi ħlas ma jkunux jistgħu 

jsibu xogħol. 

Xi raġunijiet għall-qgħad: 

 Teknoloġija qed tieħu post il-ħaddiem manwali. 

 Xi kumpaniji jfallu u jagħlqu. 

 Xi kumpaniji jagħlqu f’pajjiż biex imorru jiftħu f’pajjiż ieħor. 

 Il-ħaddiem ma jkollux il-ħiliet jew kwalifiki neċessarji għal dak it-tip 

ta’ xogħol. 

L-istudenti għandhom jagħtu tliet raġunijiet. 

2 1,1,1,1,1 

(5) 

Gruppi soċjali  

 persuni b’diżabilità 

 nisa 

 immigranti 

Raġunijiet 

 Jeżistu ħafna sterjotipi dwar gruppi soċjali li mhumiex kapaċi 

jagħmlu x-xogħol dovut. 

 Nuqqas ta’ informazzjoni dwar policies dwar opportunitajiet indaqs. 

 Nuqqas ta’ flessibilità fil-ħinijiet tax-xogħol. 

 Ċertu postijiet tax-xogħol ma jagħtux kas ta’ fastidju ta’ natura 

sesswali jew razzjali. 

L-istudenti għandhom jagħtu żewġ gruppi soċjali u tliet raġunijiet. 

3 2 

 

 

 

1,1,1 

(5) 

a.  Relazzjonijiet industrijali huma r-relazzjonijiet bejn min iħaddem u 

l-unjin li tirrappreżenta l-ħaddiema li jinnegozjaw bejniethom fuq 

kundizzjonijiet differenti fuq il-post tax-xogħol bħal pagi, ħinijiet, 

taħriġ, eċċ. 

b.  L-imsieħba soċjali huma: 

 il-ħaddiem 

 min iħaddem 

 il-Gvern 
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4 2,1,1,1 

(5) 

Trejd unjin hija għaqda tal-ħaddiema li taħdem biex taqbeż għad-drittijiet 

tal-ħaddiema. 

Isemmu tliet trejd unjins minn dawn jew oħrajn: 

 Malta Union of Teachers (MUT) 

 General Workers Union (GWU) 

 Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM Voice of the Workers) 

 Malta Employers Association (MEA) 

5 5 Mobbilità fuq il-post tax-xogħol tirreferi għall-moviment ta’ ħaddiema 

bejn gradi differenti fl-istess post tax-xogħol jew inkella  bidla sħiħa 

fil-karriera. Dan jista’ jseħħ meta ħaddiem jieħu promozzjoni jew 

permezz ta’ xi taħriġ ikun jista’ jagħmel xogħol aktar diversifikat.  

Ħaddiem jista’ wkoll permezz ta’ kors jitħarreġ biex jibdel kompletament 

il-linja tax-xogħol tiegħu. 

TOTAL 25 Kull tweġiba oħra relevanti għandha tiġi aċċettata. 

 

Taqsima B 

 

Numru Marki Tweġibiet 

1 2,1,1,1 

(5) 

Tissejjaħ stratifikazzjoni soċjali. 

Tliet fatturi li jwasslu għaliha huma: 

 differenzi ta’ flus 

 differenzi ta’ poter 

 differenzi ta’ livell ta’ edukazzjoni 

2 1,1,1,1,1 

(5) 

 edukazzjoni obbligatorja 

 opportunitajiet ta’ xogħol indaqs 

 ħlas ugwali għal kull ħaddiem 

 aċċess għall-kura medika  

 inklużjoni 

3 2, 3 

(5) 

 

Hemm diversi tipi ta’ stratifikazzjoni soċjali:  l-iskjavitù; is-sistema 

tal-kasti, is-sistema fewdali jew il-klassijiet soċjali. 

Eżempju: L-iskjavitù hija forma ta’ inugwaljanza iebsa ħafna fejn 

persuni kienu jitqiesu bħala l-proprjetà  ta’ persuni oħra u b’hekk jiġu 

mċaħħda mid-drittijiet fundamentali.  Ħafna drabi l-iskjavi kienu jiġu 

mixtrija u wlied l-iskjavi kienu jkunu proprjetà tas-sid huma wkoll.  

Illum il-ġurnata din il-prattika hija illegali għalkemm teżisti. 

L-istudenti għandhom isemmu żewġ tipi ta’ stratifikazzjoni u jispjegaw 

waħda minnhom. 

4 2, 1, 2 

(5) 

Mobbilità soċjali hija l-possibilità li persuna tiċċaqlaq minn klassi 

soċjali għall-oħra. Din tista’ sseħħ kemm b’mod vertikali kif ukoll 

orizzontali. Diversi fatturi jgħinu biex isseħħ mobbilità soċjali eż: 

edukazzjoni, promozzjoni fuq il-post tax-xogħol, żwieġ fi klassi soċjali 

differenti. 

Iva, f’Malta sseħħ mobbilità soċjali. Dan narawh meta persuna minn 

klassi ta’ taħt, permezz ta’ edukazzjoni, xogħol, żwieġ jew rebħ ta’ 
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lotterija, titla’ klassi soċjali, mentri xi ħadd fil-klassi ta’ fuq minħabba 

problemi ta’ drogi jew alkoħol, falliment ta’ investiment jew reċessjoni, 

jinżel klassi soċjali. 

5 5 Faqar assolut huwa faqar karatterizzat minn nuqqas kbir ta’ bżonnijiet 

bażiċi bħal ikel, xorb, aċċess għall-kura medika, edukazzjoni u 

informazzjoni. Dan il-faqar jiddependi kemm fuq nuqqas ta’ dħul 

finanzjarju kif ukoll nuqqas ta’ aċċess għas-servizzi. 

Faqar relattiv huwa faqar fejn il-persuni ma jaqilgħux id-dħul minimu 

neċessarju biex ilaħħqu mal-livell t’għajxien li jeżisti fil-pajjiż 

partikolari. 

TOTAL 25  Kull tweġiba oħra relevanti għandha tiġi aċċettata. 

 

Taqsima C 

 

Numru Marki Tweġibiet 

1 1,1,1,2 

(5) 

 leġiżlattiv  

 amministrattiv/eżekuttiv 

 ġudikatura 

Eżempju: permezz tal-leġiżlattiv nirreferu għall-Parlament, li hu 

magħmul minn membri parlamentari kemm min-naħa tal-Gvern kif 

ukoll min-naħa tal-Oppożizzjoni, fejn hemmhekk jitressqu u jiġu 

diskussi l-liġijiet. 

2 5 Esklużjoni soċjali sseħħ meta individwi jew gruppi ta’ persuni jiġu 

mwarrba u mwaqqfa milli jgawdu ammont ta’ drittijiet, opportunitajiet 

jew riżorsi li huma normalment disponibbli fis-soċjetà. Fost dawk li jiġu 

esklużi nsibu lill-persuni b’diżabilità, anzjani, vittmi tad-droga, 

refuġjati. L-esklużjoni tista’ tieħu forom differenti minn persuni 

jinjorawhom fil-ħajja ta’ kuljum, għal nuqqas ta’ opportunitajiet ta’ 

xogħol, għal petizzjonijiet biex ma jibqgħux parti mill-komunità.  

3 1,1,1,2 

(5) 

 divertiment 

 informazzjoni 

 edukazzjoni 

 soċjalizzazzjoni 

Eżempju: Il-midja għandha l-funzjoni ta’ divertiment billi toffri pjaċir u 

mistrieħ lil kull min ikun qed isegwiha. 

L-istudenti għandhom isemmu tliet funzjonijiet u jispjegaw waħda 

minnhom. 

4 1,1,1,2 

(5) 

Isemmu tliet organizzazzjonijiet minn: 

 Erasmus + (ex-Comenius) 

 E-twinning 

 Youth in Action programme 

 Programm ta’ skambji bejn l-istudenti 

Hija importanti għax ikunu qed jieħdu esperjenzi ġodda, jitgħallmu 

ħiliet differenti kif ukoll jagħtu l-kontribut tagħhom fil-komunità.  
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5 5 Hu importanti li persuna żżomm b’saħħitha fiżikament, mentalment u 

soċjalment. Dan jista’ jsir billi tiekol dieta bilanċjata, tagħmel 

l-eżerċizzju, iżżomm ’il bogħod mill-vizzji u żżomm iġene personali. 

Tajjeb ukoll li l-moħħ jibqa’ attiv kif ukoll il-persuna tkun parti minn 

gruppi soċjali. 
 

25  Kull tweġiba oħra relevanti għandha tiġi aċċettata. 

 

Taqsima D 

 

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

F’din it-taqsima l-25 marka jitqassmu kif jidher hawn taħt: 

20-25: tajjeb ħafna 

15-19: tajjeb 

12-14: mhux ħażin 

0-11: mhux tajjeb 

 

1. Bħala reliġjonijiet insibu ħafna, però r-reliġjon minkejja l-forom varji tagħha, tiddependi dejjem 

mill-fidi, li tħaddan twemmin mingħajr bżonn ta’ provi. Ir-reliġjon toħloq distinzjoni bejn 

il-profan u s-sagru. Insibu li r-reliġjon mill-eqdem żminijiet kienet parti essenzjali mill-ħajja 

tal-bniedem. Dan għaliex taqdi bosta funzjonijiet: 

 Tixrid ta’ valuri 

 Identità 

 Kontroll soċjali 

 Appoġġ 

 Żvilupp 

 

2. Il-kultura hi l-istil ta’ ħajja li tinkludi drawwiet u tradizzjonijiet, manjieri, lingwa u normi.  

Filwaqt li ċ-ċittadini ta’ pajjiż ikollhom kultura komuni, ħafna drabi ż-żgħażagħ għalkemm ikunu 

membri ta’ dik is-soċjetà, ikollhom il-kultura partikolari tagħhom.  B’hekk joħolqu sottokultura 

li tkun speċifika għalihom. Din tingħaraf mill-mod ta’ lbies, mużika, imġiba u interessi oħra. 

Is-sottokultura tagħti identità liż-żgħażagħ lil hinn minn dik magħżula minn istituzzjonijiet oħra 

bħall-familja, skola u xogħol. Xi eżempji ta’ sottokulturi huma punks, hippies, rockers, hackers, 

jew emos. 

 

3. Id-demokrazija hija l-aktar forma popolari ta’ tmexxija llum, fejn il-poplu jagħżel lil min se 

jmexxih permezz ta’ elezzjoni  li ssir kull tant żmien. Demokrazija għandha ċertu karatteristiċi:  

 Elezzjoni ħielsa u ġusta 

 Separazzjoni tal-poter – leġiżlattiv, eżekuttiv u ġudikatura 

 Pluraliżmu 

 Gruppi ta’ pressjoni 

 Libertà tal-espressjoni, reliġjon, assoċjazzjoni u moviment 

 Tħaris tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem 

 Rappreżentazzjoni 

 Trasparenza 

 Kontabilità 

 Drittijiet fundamentali, anki lill-gruppi ta’ minoranza 
 

25 marka 

 

                                                                                                            Total: 100 marka 


