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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 (Option)     IL-ĦIN: Siegħa u tliet kwarti  

 

L-Isem: _____________________________________ Il-Klassi: _______________ 

 

Din il-karta tal-eżami fiha TLIET taqsimiet (A, B u C). L-istudenti jridu jwieġbu 

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

 

Taqsima A: Aqra s-silta u wieġeb il-mistoqsijiet KOLLHA fid-dettall. 

 

Godfrey Baldacchino rrimarka li fl-2003, 25% biss tan-nisa miżżewġin kienu jaħdmu 

xogħol part-time u 13% tan-nisa miżżewġa ħadmu full-time. Huwa rrapporta li dan kien 

minħabba li n-nisa sabuha diffiċli biex jaħdmu u jieħdu ħsieb il-familja. F’dawn l-aħħar 

tnax-il sena, il-persentaġġ ta’ nisa miżżewġin li jaħdmu, żdied b’sitt punti. Fl-2015 

ir-rata ta’ nisa miżżewġin li kellhom impjieg kienet ta’ 44.1% (NSO, 2015b). 

Madankollu, meta wieħed jieħu r-rata ta’ nisa li għandhom impjieg u li jistgħu jaħdmu, 

dan żdied b'19.9%: minn 31.6% f'Diċembru 2001 (NSO, 2003) għal 51.5% bejn April 

u Ġunju 2015 (NSO, 2015c). Ir-rata tal-impjiegi bejn April u Ġunju tal-2015 għal nisa 

ta' bejn il-15 u l-24 sena kienet ta' 42%, filwaqt li dik tan-nisa ta' bejn il-25 u l-54 sena 

kienet ta' 64.1% (NSO, 2015c). Għalkemm Malta għandha t-tielet l-anqas rata ta’ nisa 

li jaħdmu mit-28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea (wara l-Italja u l-Greċja), iż-żieda ta' 27.8% 

tan-nisa li jaħdmu bejn is-sena 2000 u l-2014 kienet l-akbar u l-aktar mgħaġġla 

fl-Ewropa (Kummissjoni Ewropea, 2015c).  

Silta meħuda minn: Sociology of the Maltese Islands, Edited by Michael Briguglio & Maria Brown, Family Life by Angela 

Abela, p. 22 

Mistoqsijiet: 

1. X’differenza tgħaddi bejn sess u ġeneru? (2) 

2. Taħseb li r-rwoli differenti tas-sessi qed jinbidlu fis-soċjetà? Spejga għaliex. (4) 

3. Spjega xi tfisser inugwaljanza bejn is-sessi. (2) 

4. Permezz ta’ żewġ eżempji semmi x’għajnuna qegħdin jingħataw il-ġenituri 

fit-trobbija tal-ulied biex ikunu jistgħu jibqgħu jaħdmu. (2) 

5. Semmi żewġ raġunijiet x’qed iwassal sabiex in-nisa joħorġu jaħdmu jew ikomplu 

x-xogħol wara li jkollhom it-tfal.                                              (4)  

6. X’tifhem bi vjolenza domestika?                  (3) 

7. X’kontribut qed jagħtu n-nisa fil-qasam tal-politika Maltija?   (4) 

8. Spjega r-rwol ta’ organizzazzjoni lokali jew internazzjonali li tagħti appoġġ soċjali u 

ekonomiku lin-nisa. (4) 

                                                                                                          (25 marka) 
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Taqsima B: Aqra din is-silta u wieġeb il-mistoqsijiet KOLLHA fid-dettall. 

 

Kumpanija multinazzjonali tmexxi l-attivitajiet tagħha f’bosta pajjiżi. Skont 

id-definizzjoni tal-Ġnus Magħquda, huwa biżżejjed li azjenda tikkontrolla mqar 

kumpanija sussidjarja waħda barra minn pajjiżha u li fiha tinvesti 10% tal-kapital 

tagħha, biex din titqies bħala multinazzjonali. Fl-2015 l-akbar kumpaniji multinazzjonali 

ġew minn sittin pajjiż, bi dħul ta’ 39 triljun dollaru Amerikan, bi profitti ta’ tliet triljun 

dollaru Amerikan u assi li jiswew 163 triljun dollaru Amerikan. L-aktar azjendi 

multinazzjonali b’saħħithom jinsabu fl-Istati Uniti u fiċ-Ċina. Fl-Istati Uniti nsibu 576 

kumpanija multinazzjonali filwaqt li fiċ-Ċina nsibu 232 kumpanija. Fl-2015, għall-ewwel 

darba ċ-Ċina għaddiet lill-Ġappun. Ħafna minn dawn il-kumpaniji għandhom monopolji 

fid-dinja. 

 

Dawn l-azjendi multinazzjonali flimkien ma’ ħafna aspetti oħra għenu sabiex titkattar 

il-globalizzazzjoni. Hemm min jargumenta li l-globalizzazzjoni għenet il-pajjiżi foqra u 

hemm min jargumenta li d-differenza bejn il-pajjiżi s-sinjuri u dawk foqra qiegħda 

dejjem tikber.  Isiru diversi sforzi sabiex ikun hemm kummerċ ġust, għalkemm baqa’ 

ħafna xi jsir. Li hu żgur, l-interdipendenza bejn il-pajjiżi kibret b’mod sostanzjali 

f’dawn l-aħħar ħamsin sena.  

 
Silta addatta minn: https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/05/06/the-worlds-largest-companies, 

aċċessata f’Ottubru 2017 

 

Mistoqsijiet:  

1. Agħti d-definizzjoni ta’ globalizzazzjoni. (2) 

2. Semmi u spjega żewġ aspetti tal-globalizzazzjoni. (4)  

3. X’tifhem bit-terminu interdipendenza?                           (2) 

4. Ħafna minn dawn il-kumpaniji għandhom monopolji fid-dinja. 

a) Spjega t-terminu monopolju. (2) 

b) Semmi żewġ eżempji ta’ effetti negattivi li dawn il-kumpaniji multinazzjonali 
jħallu fuq il-pajjiż. (2) 

5. X’effetti pożittivi tista’ tħalli l-globalizzazzjoni? Agħti tliet eżempji. (3) 

6. Inti bħala żagħżugħ/a kif qed tiġi affettwat/a bil-globalizzazzjoni? (3) 

7. Il-kummerċ ġust kif jgħin lill-ħaddiema produtturi? Semmi tliet eżempji. (3) 

8. X’inhu r-rwol tal-Ġnus Magħquda?                    (4) 

(25 marka)        

                                                                                                                                                                                               

  

https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/05/06/the-worlds-largest-companies
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Taqsima C: Agħżel TNEJN mit-temi li ġejjin u ikteb madwar 250-275 kelma 

dwar kull waħda minnhom. 

 

1. Ikteb fit-tul dwar il-push u l-pull factors tal-migrazzjoni u l-effetti li l-migrazzjoni 

tħalli fuq pajjiżi differenti.  

2. Bħala żagħżugħ/a x’nista’ nagħmel sabiex ikollna ambjent aħjar għalina u għal ta’ 

warajna? 

3. X’differenza tgħaddi bejn faqar assolut u faqar relattiv? X’effetti għandu l-faqar 

fuq is-soċjetà? Iddiskuti.   

4. Iż-żgħażagħ jgħaddu minn bosta tibdiliet. Iddiskuti.  

5. L-iżvilupp teknoloġiku jħalli effett fuq is-soċjetà u l-ekonomija ta’ pajjiż. Iddiskuti.     

(50 marka)                                                                                                                                                                                                      

 

          Total: 100 marka 

 

 

 

 


