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DIPARTIMENT GĦALL-KURRIKULU,  

TAGĦLIM TUL IL-ĦAJJA U IMPJEGABILITAˋ 

Id-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar 

It-Taqsima tal-Assessjar Edukattiv  
 

L-Eżamijiet Annwali għall-Iskejjel Sekondarji 2019 
 

ID-DISA’ SENA         L-ISTORJA (ĠENERALI)         L-ISKEMA TAL-MARKI 
 

1. Ċirku madwar il-kappell; is-suġġetta; il-mudell tax-xini; ir-rixa u  

l-klamar u l-kanun iż-żgħir. 

5 

                                                                                                        Total:  5 marki 

2.1 Forti Sant’Iermu 2 

2.2 is-swar tal-Kottonera 2 

2.3 is-sibi 2 

2.4 l-Ingilterra 2 

2.5 terremot 2 
 Total:  10 marki 

3.1 Aċċetta żewġ differenzi minn: wieħed huwa ferm ikbar mill-ieħor; 
il-Forti San Luċjan kien armat iktar u magħmul biex jispara għal 

fuq ix-xwieni tal-għadu; it-torri ta’ De Redin kien tal-għassa. 

4 

3.2 Aċċetta żewġ similaritajiet minn: it-tnejn kienu mibnija mill-
Kavallieri; kellhom l-għassiesa fihom u kienu qegħdin biex 

jipproteġu l-kosta mill-attakki tal-għedewwa. 

4 

3.3 Il-Forti San Luċjan inbena fuq għolja biex ikollu viżwali tal-port ta’ 

Marsaxlokk peress li kienu ntlemħu xi xwieni tal-għadu lejn dawk 

in-naħat. 

2 

3.4 Wignacourt 2 

3.5 It-Torri ta’ Santa Marija (Kemmuna), it-Torri ta’ San Pawl 2,2 

3.6 De Redin 2 

3.7 Biex jgħassu l-kosta mill-attakki tal-għadu u jagħtu s-sinjali lil 

xulxin. Kienu jservu wkoll għal kontra l-kuntrabandu. 

3 

3.8 Il-fortifikazzjonijiet ma kinux effettivi matul il-miġja ta’ Napuljun 
għax d-difiża ċediet mal-ewwel għall-attakki tal-Franċiżi. 

3 

Total:  24 marka 

4.1 Iċ-Ċittadella: Sors C;   L-Imdina: Sors D 2 

4.2 Iż-żewġt ibliet huma mibnija fuq għolja; it-tnejn imdawrin bis-

swar; kienu bliet ewlenin fil-Medjuevu. 

6 

4.3 Aċċetta żewġ differenzi minn: Iċ-Ċittadella qiegħda f’Għawdex u l-

Imdina f’Malta; fl-Imdina kienu jgħixu n-nobbli u fiċ-Ċittadella le. 
L-Imdina kellha kunsill lokali tagħha imma fiċ-Ċittadella ma kienx 

hemm. 

4 

4.4 Raħal Malti jkollu toroq dojoq u sqaqien fil-qalba tiegħu. Issib 
numru ta’ niċeċ mal-faċċata tad-djar jew f’tarf it-toroq. Ikun 

hemm pjazza mdaqqsa quddiem il-knisja parrokkjali. 

6 

4.5 Aċċetta erba’ xogħlijiet minn: baħrin; kursara; kurdara (nies li 

jagħmlu l-ħbula); nies li jagħmlu jew isewwu l-qlugħ; nies li kienu 
jaħdmu fit-tarznar. 

8 

 Total:  26 marka 
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5.1 1789 2 

5.2 Il-prinċipju tal-ugwaljanza kien imur kontra n-natura tal-Ordni ta’ 

San Ġwann li kienet ibbażata fuq in-nobbiltà. Matul ir-
Revoluzzjoni ġew maqtula xi Kavallieri u ttieħdu l-artijiet tal-Ordni 

kemm fi Franza kif ukoll fejn ħakmu l-Franċiżi revoluzzjonarji. 

3 

5.3 Aċċetta tnejn minn dawn ir-raġunijiet: Ma kienx hemm unità bejn 
il-Kavallieri tal-Lingwi differenti u kienet intilfet ukoll il-lealtà ta’ xi 

Kavallieri lejn l-Ordni. Dawn bdew jaħdmu kontra l-interess tal-
Ordni nfisha. L-iskop oriġinali għal xiex kienet twaqqfet l-Ordni 

kien intilef. 

6 

5.4 Minħabba d-diffikultajiet li kienet għaddejja minnhom l-Ordni f’dak 

iż-żmien kien hawn nuqqas tax-xogħol; is-sibi kważi waqaf; naqsu 

l-ħaddiema mill-isptarijiet. L-Ordni ma baqgħetx tagħti l-karità 
bħal qabel u naqsu l-pagi. 

4 

5.5 (c) uħud mill-Kavallieri Franċiżi 
(d) il-Maltin li kienu jaqblu mal-prinċipji tar-Revoluzzjoni 

2,2 

5.6 Lejn is-sena 1798 kien ġie deċiż li Napuljun jibda l-ispedizzjoni 

tiegħu fl-Eġittu u, fi triqtu, jinvadi l-Gżejjer Maltin biex jeħodhom 
għal Franza. Fil-gżejjer kien hawn grupp simpatetiku għall-kawża 

tar-Revoluzzjoni li kien qiegħed jaħdem bil-moħbi kontra l-Ordni. 
Meta Napuljun invada lil Malta; il-gżejjer m’offrewx reżistenza u l-

gżejjer waqgħu faċilment. 

6 

Total:  25 marka 

6. Wara li Malta waqgħet taħt il-Franċiżi, il-poplu malajr induna li 

kien se jiġi ttrattat bħala art mirbuħa. Il-Franċiżi għamlu taqlib 
soċjali, legali u politiku kbir tant li l-poplu ma laħħaqx miegħu. Il-

Franċiżi kienu antiklerikali u dan qanqal l-inkwiet bejnhom u bejn 
il-Maltin. L-irvell beda bl-attakk tal-Maltin kontra gwarniġġjun 

Franċiż fir-Rabat u l-Imdina. L-istampa turi l-qtil tal-uffiċjal 
Franċiż ta’ dak il-gwarniġġjun. 

 

Total:  10 marki 

 

 
          

 
           

 
 


