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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) IL-ĦIN: Siegħa u tliet kwarti 

 

L-Isem: _____________________________________       Il-Klassi: _______________ 

 

Din il-karta tal-eżami fiha ĦAMES taqsimiet (A, B, C, D u E). L-istudenti jridu 

jwieġbu t-taqsimiet KOLLHA. It-tweġibiet għal taqsimiet C, D u E iridu jinkitbu 

fuq karta separata. Il-marki għal kull taqsima jidhru bejn il-parentesi. 

 

Taqsima A: Agħżel billi timmarka t-tweġiba t-tajba. 

1. L-Unjoni Ewropea bdiet  

a) b’6 pajjiżi membri 

b) bi 28 pajjiż membru 

c) bit-trattat ta’ Brussel 

 

2. Il-motto tal-Unjoni Ewropea huwa 

a) Ktieb wieħed, pinna waħda, tifel wieħed jista’ jbiddel id-dinja 

b) Din hija d-dinja tiegħek 

c) Magħquda fid-diversità 

 

3. Iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea jistgħu 

a) jivvotaw fl-elezzjonijiet presidenzjali Amerikani 

b) jivvotaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew 

c) jiddiskriminaw kontra xulxin minħabba l-kulturi differenti 

 

4. Meta l-minorenni (it-tfal) jintbagħtu jaħdmu 

a) jkunu qegħdin jiġu mċaħħda minn drittijiet bażiċi bħall-edukazzjoni 

b) jkunu qegħdin javvanzaw fil-karriera tagħhom 

c) jkunu trattati tajjeb ħafna 

 

5. Fost id-drittijiet fundamentali tal-ħaddiema nsibu d-dritt ta’ 

assoċjazzjoni. Dan ifisser li ħaddiem 

a) jiġi assoċjat ma’ ħaddiem ieħor għal taħriġ fuq il-post tax-xogħol 

b) jista’ jbiddel ix-xogħol 

c) jista’ jidħol f’unjin tal-għażla tiegħu 

 

6. Negozjar kollettiv huwa meta 

a) l-maniġment u l-unjin jinnegozjaw kundizzjonijiet ġodda tax-xogħol 

b) l-ħaddiema jkollhom jimxu fuq azzjonijiet industrijali 

c) l-ħaddiema jingħaqdu f’unjin 
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7. Importazzjoni tfisser meta  

a) prodotti jinbiegħu barra mill-pajjiż 

b) prodotti jidħlu ġewwa l-pajjiż biex jinbiegħu 

c) jonqos it-turiżmu  

 

8. Kumpaniji transnazzjonali huma  

a) parti mill-globalizzazzjoni 

b) kumpaniji lokali li jbigħu ġewwa Malta 

c) NGOs globali 

 

9. Il-Kummerċ Ġust  

a) jiżgura profitti ogħla għal kumpaniji multinazzjonali 

b) jgħin l-industrija tal-ipproċessar 

c) jgħin lill-bdiewa produtturi jieħdu prezz xieraq għall-prodotti tagħhom 

 

10. Il-Ġnus Magħquda ġiet iffurmata 

a) minn kumpaniji transnazzjonali  

b) wara t-Tieni Gwerra Dinjija biex taħdem għall-paċi 

c) fl-1993, bit-trattat ta’ Maastricht 

 (10 marki) 

 

Taqsima B: Aqra sewwa din is-silta u wieġeb il-mistoqsijiet KOLLHA fuq karta 

separata. 

Il-bniedem minn dejjem kien konsumatur u juża r-riżorsi ta’ madwaru biex jaqdi 

l-bżonnijiet tiegħu. Dan narawh, saħansitra, minn żmien Neolitiku, meta l-bniedem għex 

f’soċjetà ta’ hunter-gatherer, fejn kien jikkaċċja l-annimali u jiġbor il-ħxejjex 

għall-għajxien tiegħu. Wara li r-riżorsi kienu jispiċċaw, kien imur f’post ieħor u jerġa’ 

jibda l-istess proċess – li juża li jsib biex jinqeda. Qatt ma rrealizza li jista’ jġedded dak 

li juża.  

Minkejja li fi żmien ir-Rinaxximent il-filosfi wrew tħassib dwar ir-riżorsi u t-tkabbir 

fil-popolazzjoni, it-tħassib tagħhom ma tantx ingħata attenzjoni. Kellhom jgħaddu mijiet 

ta’ snin biex l-idea tas-sostenibbiltà tingħata importanza. Kien fis-seklu għoxrin meta 

l-bniedem induna bl-impatt li kien qiegħed iħalli fuq l-ekosistema. Matul is-seklu 

għoxrin, seħħew ħafna gwerer fosthom l-Ewwel u t-Tieni Gwerra Dinjija u fihom intużaw 

ħafna riżorsi naturali għall-ġlied. Il-Ġnus Magħquda, li twieldet wara t-Tieni Gwerra 

Dinjija, saħqet dwar l-importanza tal-paċi fid-dinja, dwar l-eliminazzjoni tal-faqar, 

l-iżvilupp sostenibbli u d-djalogu interkulturali. Sal-aħħar tas-seklu għoxrin, il-bniedem 

sar jaf dwar il-problemi tal-effett serra, it-tnaqqis tas-saff tal-ożonu u t-tnaqqis 

tal-fjuwils fossili. Kien hawn meta d-dinja rat it-twelid tal-movimenti ambjentalisti.  

Silta adattata minn http://www.environmentalscience.org/sustainability 

Mistoqsijiet: 

1. Fisser it-termini (i) sostenibbiltà, (ii) ekosistema. (4) 

2. Il-konsumeriżmu żejjed iwassal għal sostenibbiltà? Spjega għaliex. (4) 

3. Agħti tliet eżempji ta’ kif jista’ jkun hemm żvilupp sostenibbli. (6) 

4. Spjega tliet problemi ambjentali li qegħdin naraw l-iżjed bħalissa f’Malta. (6) 

5. Spjega u analizza x’inhu r-rwol tal-istat biex f’pajjiżna jkun hemm żvilupp 

sostenibbli. (5) 

(25 marka) 
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Taqsima C: Fuq karta separata, wieġeb il-mistoqsijiet KOLLHA. 

1. X’inhu r-rwol tat-trejd unjins fid-dinja tax-xogħol? (5) 

2. Semmi l-vantaġġi taż-żoni industrijali f’Malta. (5) 

3. X’rabta hemm bejn il-Prodott Gross Domestiku u l-industrija? (5) 

4. X’tifhem b’kumpanija multinazzjonali? (5) 

5. Fisser kif id-dinja saret qisha villaġġ globali. (5) 

 (25 marka) 

Taqsima D: Fuq karta separata, ikteb paragrafu ta’ 150 kelma fuq WIEĦED 

minn dawn li ġejjin. 

1. X’inhu l-ekoturiżmu u kif jista’ jitħaddem f’Malta u Għawdex? 

2. Iddiskuti l-impatt negattiv tat-turiżmu fuq l-ambjent naturali. 

3. Iddiskuti kif f’Malta nistgħu nkunu iżjed sostenibbli fl-użu tal-enerġija li nużaw. 

 (15-il marka) 

 

Taqsima E: Fuq karta separata, ikteb komponiment ta’ madwar 250 kelma 

fuq WIEĦED minn dawn it-temi li ġejjin. 

1. L-Unjoni Ewropea ġiet imwaqqfa għal skop importanti ħafna. X’kien?  

Iddeskrivi l-iżvilupp politiku u ekonomiku ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea.  

2. Analizza l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-globalizzazzjoni. 

3. Iddeskrivi kif xogħlijiet ġodda jinfluwenzaw s-soċjetà u l-istil ta’ ħajja ta’ individwi 

u familji. 

(25 marka) 

 

Total: 100 marka 


