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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 
  

IL-ĦDAX-IL SENA L-ISTUDJI SOĊJALI (ĠENERALI) L-ISKEMA TAL-MARKI 

 

Taqsima A 

 

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

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

(1 x 10 = 10 marki) 

 

Taqsima B 

 

Mistoqsija Marki Tweġibiet 
Dawn it-tweġibiet huma biss indikattivi. Kull opinjoni oħra 

relevanti u valida għandha tkun aċċettata. 

1.  2,2 (4) (i) Sostenibbiltà tfisser li ma naħlux ir-riżorsi li għandna 

llum biex il-ġenerazzjonijiet tal-futur igawduhom 

ukoll. 

(ii) L-interazzjoni tal-ħlejjaq mal-ambjent naturali 

tagħhom. 

2.  4 Le, il-konsumeriżmu żejjed ifisser li nixtru anke meta 

m’għandniex bżonn, b’hekk naħlu iżjed riżorsi milli hemm 

bżonn. 

3.  2,2,2 (6)  Jintużaw sistemi ta’ enerġija rinovabbli. 

 Jinħolqu iktar green jobs. 

 Crop rotation (newba) iżżid s-sostenibbiltà 

fl-agrikoltura. 

 Nieklu iżjed prodotti lokali. 

 Innaqqsu mill-konsumeriżmu żejjed. 

 Billi jkun hemm iżjed paċi bejn il-popli. 

Isemmu tliet eżempji. 

4.  2,2,2 (6)  Traffiku li dejjem qiegħed jiżdied. 

 Tnaqqis ta’ green spaces u iżjed bini. 

 Tnaqqis ta’ siġar mit-toroq. 

 Il-kaċċa barra mill-istaġun. 

 Id-domanda għall-bini żdiedet imma xorta hawn ħafna 

proprjetà vojta. 

Isemmu tliet eżempji. 

5.  5  Il-permessi tal-bini jinħarġu mill-Awtorità tal-Ippjanar, 

isiru policies dwar bini, trasport, ambjent u l-enerġija. 

 Bini skedat għandu jiġi protett. 

 Spazji miftuħa u riżervi naturali jkunu protetti. 

 Il-gvern jipprovdi sistema ta’ trasport alternattiv. 

Total 25  
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Taqsima C 

Mistoqsija Marki Tweġibiet 
Dawn it-tweġibiet huma biss indikattivi. Kull opinjoni oħra 

relevanti u valida għandha tkun aċċettata. 

1. 

 

5 It-trejd unjins għandhom jippromwovu r-relazzjonijiet bejn 

il-ħaddiema u l-maniġment; jgħinu biex tiżdied is-saħħa u 

s-sigurtà fil-post tax-xogħol; kundizzjonijiet tax-xogħol 

ġusti u jinnegozjaw pagi xierqa; jaqbżu għall-ħaddiema 

meta jkun hemm xi inġustizzja; jiddiskutu dwar btajjel, ħlas 

għal overtime u ugwaljanza bejn il-ħaddiema. 

2. 5 Il-fabbriki jkunu miġbura f’post wieħed, b’hekk ikollhom 

provvista tajba tal-enerġija, toroq wiesgħa 

għall-immaniġġjar tal-kontejners, l-istorbju u l-irwejjaħ 

jkunu ’l bogħod mir-residenzi, ċerti servizzi jkunu 

speċifikati għalihom. 

3. 5 Il-Prodott Gross Domestiku huwa l-ammont kollu ta’ kemm 

il-pajjiż ipproduċa prodotti u servizzi f’sena. L-industrija 

hija l-ipproċessar ta’ materja prima biex isiru prodotti lesti u 

għalhekk l-industrija hija parti mill-PGD.  

4. 5 Il-kumpaniji multinazzjonali huma parti mill-proċess ta’ 

globalizzazzjoni. Huma kumpaniji li joperaw f’iktar minn 

pajjiż wieħed. 

5. 5 Villaġġ globali jfisser li d-dinja ħadet karatteristiċi li kienu 

ta’ villaġġ – iċ-ċokon, il-komunikazzjoni u l-interazzjoni. 

Id-dinja tinħass li ċkienet għaliex l-ivvjaġġar jagħmel 

id-distanza tinħass iqsar. Il-pajjiżi jiddependu fuq ix-xogħol 

u l-għajnuna ta’ xulxin. 

Total 25  

 

Taqsima D 
 

Mistoqsija Marki Tweġibiet 

Kull tweġiba oħra relevanti għandha tiġi aċċettata. 

1. 15 L-ekoturiżmu huwa tip ta’ turiżmu li ma jagħmilx ħsara 

ambjentali filwaqt li joħloq forma ta’ divertiment għat-turist 

li huwa konxju mill-ambjent.  

Attivitajiet jistgħu jinkludu: diving, camping, dawra bir-roti, 

ġbir tal-għeneb, trekking u mixi fil-kampanja. Biex 

l-attivitajiet ikunu eco-friendly jeħtieġ li ma jniġġsux l-arja, 

il-baħar u l-art għalhekk ma jinvolvux trasport bil-karozzi, 

ħela ta’ elettriku u ilma. Dan huwa forma differenti ta’ 

turiżmu minn dak tas-soltu.  

F’Malta u Għawdex jeżistu kumpaniji li jipprovdu 

attivitajiet ekoloġiċi għat-turisti – l-attivitajiet jinkludu 

weaving, ġbir ta’ melħ, lezzjonijiet tat-tpinġija ta’ postijiet 

miftuħa, il-ħami ta’ ħobż u ħafna oħra. It-turisti jistgħu 

wkoll iżuru rziezet fejn iduqu ikel prodott mill-lokal.  

2. 15 Iktar kemm tikber l-industrija tat-turiżmu, iżjed se jkun 

hemm impatt ambjentali. Eż. iżjed jinbnew lukandi u 

appartamenti, għalhekk tonqos il-kampanja u l-ispazji ħodor 

kif ukoll il-flora u l-fawna; jikber il-bżonn ta’ elettriku u 

ilma, għalhekk il-power station u r-reverse osmosis iridu 

jipproduċu iktar; iżjed jintrema drenaġġ fil-baħar, b’hekk 
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jiżdied it-tniġġis; jiżdied it-traffiku, u b’mod ġenerali tikber 

id-domanda għar-riżorsi. 

3. 15 F’Malta nistgħu nużaw enerġija rinovabbli permezz ta’ 

pannelli fotovoltajċi u solar water heaters, kif ukoll karozzi 

li jaħdmu bl-elettriku u kwalunkwe oġġett li jiġi ċċarġjat 

bl-enerġija tax-xemx; ma ssirx ħela ta’ ilma u elettriku; 

jintużaw bozoz u appliances iktar effiċjenti. 

Total 15  

 

Taqsima E 

Il-25 marka għal kull tema jitqassmu kif ġej:  

21-25: Eċċellenti  

16-20: Tajjeb  

12-15: Mhux ħażin  

0-11: Mhux tajjeb 

 

Mistoqsija Marka Tweġibiet 

Dawn it-tweġibiet huma biss indikattivi. Kull opinjoni oħra 

relevanti u valida għandha tkun aċċettata. 

1. 25 L-Unjoni Ewropea ġiet imwaqqfa għal skop importanti 

ħafna – il-paċi bejn il-pajjiżi membri. Hija ġiet imwaqqfa 

bl-intenzjoni li l-pajjiżi Ewropej ġirien ma jibqgħux jidħlu fi 

gwerer qliel u mdemmija. Il-twelid tal-UE oriġinarjament 

kien fl-1951 bil-Komunità Ewropea għall-Faħam u l-Azzar 

u kompliet tikber bit-trattat ta’ Ruma fl-1957 meta twaqqfet 

il-Komunità Ekonomika Ewropea. 

Malta daħlet fl-UE fl-2004. 

Politikament, Malta kellha obbligi li taħtar MEPs; tkun parti 

mill-istituzzjonijiet; taddotta policies dwar l-immigrazzjoni, 

taxxi, drittijiet u riżoluzzjonijiet ambjentali; tkun parti 

miż-żona Schengen; ikollha leħen fid-deċiżjonijiet li 

jirrigwardjaw lilha. 
 

Ekonomikament, Malta gawdiet minn fondi għal proġetti 

strutturali, edukattivi u soċjali, minn kummerċ tax free bejn 

il-pajjiżi, il-munita Ewro, tneħħija ta’ trade barriers eċċ.  
 

Mid-dħul tal-UE, il-GDP per capita kompla jikber u dan juri 

li l-livell ta’ għajxien tal-Maltin tjieb. 

2. 25 Vantaġġi: 

 solidarjetà internazzjonali  

 aktar moviment ta’ flus u ħaddiema 

 aktar kummerċ bejn il-pajjiżi 

 aktar għaqda, ftehim u paċi 

 aktar varjetà ta’ prodotti fil-ħwienet lokali  

 vjaġġar aktar frekwenti  

 ħolqien ta’ soċjetajiet multikulturali  

 użu effettiv tal-mass media 

 flessibilità tal-kumpanija transnazzjonali 

(multinazzjonali) 
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  Żvantaġġi: 

 użu ta’ child labour u sweatshops fit-tħaddim 

tal-kumpaniji multinazzjonali  

 monopolji tal-kumpaniji multinazzjonali  

 pajjiżi sinjuri jkomplu jisfruttaw pajjiżi fqar 

 kumpaniji żgħar isibuha diffiċli biex jikkompetu 

 tqassim inġust tal-ġid globali  

 ħolqien ta’ dejn internazzjonali  

 brain drain u skills drain  

 qerda ambjentali  

 qed tintilef l-identità u l-kultura individwali tal-pajjiżi 

3. 25  Illum qegħdin naraw tipi ta’ xogħlijiet ġodda li ma 

kinux jeżistu dari, eż. xogħol kompjuterizzat.  

 Barra minn hekk, insibu li n-numru ta’ ħaddiema li 

jaħdmu anke fil-ħdud u festi, eż. min jaħdem 

f’supermarket, qiegħed dejjem jikber.  

 Anke l-ħinijiet tal-ħwienet twalu u llum insibu min 

jagħlaq tard, pereżempju fl-għaxra ta’ filgħaxija.  

 Il-fatt li nistgħu nixtru onlajn ukoll biddel in-natura 

tax-xogħol u l-istil ta’ ħajja tagħna.  

 Ħafna jobs jiddependu fuq il-livell tal-edukazzjoni u 

dan jaffettwa l-paga.  

 Il-maġġoranza tax-xogħlijiet imfittxija jirrikjedu ħiliet u 

taħriġ u naraw li ħafna postijiet tax-xogħol jiżviluppaw 

il-ħiliet tal-impjegati permezz ta’ korsijiet.  

 Il-pagi jiddeterminaw kif bniedem jiddiverti u x’tip ta’ 

dar jista’ jaffordja. 

 Iktar nisa qegħdin joħorġu jaħdmu u dan iħalli impatt 

fuq il-familja u fuq il-post tax-xogħol. 

 Qiegħed jiżdied ix-xogħol part-time apparti x-xogħol 

full-time, għalhekk il-ħwienet qegħdin idumu miftuħin. 

 Illum in-nies qegħdin jonfqu iktar fuq servizzi. 

Total 25  

Total sħiħ 100  

 


