
L-Istudji Soċjali – L-Iskema tal-Marki – It-Tmien Sena – L5 sa L8 – 2019              Paġna 1 minn 4 

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 Medji 2019 

      

IT-TMIEN SENA                       L-ISTUDJI SOĊJALI  L-ISKEMA TAL-MARKI 

 

Taqsima A 

 

1.  diversità 2.  servizz 3.  identità 4.  proċess 5. demokratika 

6.  ambjent 7.   n-normi 8.  qgħad  9.  isport 10. pluraliżmu 

                                                                                                                 marka x 10 = 10 marki 

Taqsima B 

 

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

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

marka x 10 = 10 marki 

Taqsima C 
 

marka x 10 = 10 marki 

 

Taqsima D 

 

Sitwazzjoni Marki Tweġibiet 

Dawn it-tweġibiet huma biss indikattivi. Kull opinjoni oħra 

relevanti u valida għandha tkun aċċettata. L-istudenti għandhom 

jagħtu żewġ eżempji għal kull sitwazzjoni. 

1 2,2 Michael għandu diversi għażliet li jista’ jagħmel u fejn jista’ jieħu 

parir. Jista’ jmur Jobsplus fejn jistgħu jsibulu xogħol jew jista’ 

jmur f’entitajiet postsekondarji bħall-MCAST, Higher Secondary 

jew Junior College fejn jista’ jsib min jiggwidah tajjeb. 

2 2,2 Nista’ nċemplilha biex nara jekk qamitx u nara jekk hux kollox 

sew, nista’ nkellem lill-ġenituri biex jiċċekkjaw ftit speċjalment 

forsi jkellmu lill-ġirien jew lill-familjari tagħha. Jekk ma jkunx 

hemm rispons, inċempel 112 sabiex jaraw ftit il-pulizija. 

3 2,2 F’każ bħal dan qed jitilfu ċ-ċans li jissoċjalizzaw u jieħdu gost 

bil-kumpanija ta’ xulxin. Bil-ħajja mgħaġġla tal-lum ma 

jkollniex ċans li nitlaqgħu flimkien u ngħidu kelma. Jien 

ngħidilhom biex iwarrbu l-mowbajl u nitkellmu dwar suġġett 

partikolari. 

1. Veru 2. Veru 3. Falz 4. Falz 5. Veru 

6. Falz 7. Veru 8. Veru 9. Falz 10. Falz 

 

IL-LIVELLI 

5 – 6 – 7 – 8  
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4 2,2 Il-benefiċċji huma li l-esperjenza hi sabiħa ferm għax qed 

jagħmel xi ħaġa differenti mis-soltu filwaqt li bix-xogħol li ser 

jagħmel Andrew ser jibbenefikaw minnu l-annimali abbandunati.  

Fl-istess ħin jagħmel ħbieb ġodda. 

5 2,2 Kylie tista’ tixtri l-ktieb second-hand, b’hekk jibqgħalha 

biżżejjed għall-basket. 

Tista’ tixtri l-ktieb u sadanittant tfaddal għall-basket. 

Tista’ tissellef il-flus u tixtrihom it-tnejn u wara, tħallas id-dejn 

mill-pocket money. 

TOTAL 20  

 

 

Taqsima E 

 

Mistoqsija  Marki Tweġibiet 

Dawn it-tweġibiet huma biss indikattivi. Kull opinjoni oħra relevanti u 

valida għandha tkun aċċettata. 

1.  1 Nicole u l-aġenti tas-soċjalizzazzjoni; Nicole u l-proċess tas-

soċjalizzazzjoni. Kull titlu li hu relevanti għandu jkun aċċettat. 

2.  1 Il-proċess tas-soċjalizzazzjoni. 

3.  2, 2 Il-proċess tas-soċjalizzazzjoni huwa magħmul mis-soċjalizzazzjoni 

primarja u soċjalizzazzjoni sekondarja. 

Soċjalizzazzjoni Primarja – l-edukazzjoni li tibda d-dar mingħand il-

ġenituri fejn jgħallmuk l-ewwel modi kif għandek iġġib ruħek.   

Soċjalizzazzjoni Sekondarja - it-tagħlim li nieħdu minn nies jew 

istituzzjonijiet barra mill-familja. Meta nibdew nikbru, immorru l-

iskola fejn niltaqgħu ma’ tfal oħra tal-istess età tagħna. L-iskola hija l-

post fejn aħna nkomplu nibnu fuq dak li tgħallimna d-dar.  

4.  1,1,1,1  Ġenituri u nanniet: jgħallmuk kif għandek iġġib ruħek fuq il-mejda, 

kif għandek iġġib ruħek f’postijiet differenti, fost affarijiet oħra. 

 Ħbieb: jinfluwenzawk f’liema sport tieħu sehem jew tieħu interess, 

x’tip ta’ mużika tisma’ u kif tagħmel xagħrek. 

5.  2 Permezz tal-logħob tinħoloq l-interazzjoni soċjali bejn dawk li qed 

jieħdu sehem. L-individwu jitgħallem jitlef u jirbaħ filwaqt li jitgħallem 

x’inhuma r-regoli sabiex inkunu nistgħu nilagħbu l-logħob organizzat. 

6.  1,1,1,1 Kull individwu jibda l-kindergarten. Wara sentejn, jibda l-iskola 

primarja – minn Year 1 sa Year 6; wara jmur l-iskola Medja – Year 7 u 

Year 8, u mbagħad imur l-iskola sekondarja – Year 9 sa Year 11. 

7. 2 L-edukazzjoni informali huwa t-tagħlim li nakkwistaw matul ħajjitna 

ta’ kuljum, pereżempju mid-dar, waqt li naraw xi programm fuq it-

televiżjoni, meta mmorru xi mixja fil-kampanja jew inżuru xi postijiet 

ta’ interess kulturali jew storiku. Dan jgħinna sabiex ikollna esperjenzi 

differenti filwaqt li nibnu relazzjonijiet ma’ nies oħra. 
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8. 3 L-edukazzjoni nonformali tgħin lil Nicole tiżviluppa ħiliet li jgħinuha 

għal matul il-ħajja. Billi tattendi għaqdiet volontarji, korsijiet ta’ drama 

u sports ser jgħinuha biex tkun persuna organizzata, tkun kapaċi 

tikkomunika, ikollha sens ta’ leadership, teamwork u mmaniġġjar ta’ 

ħin, fost affarijiet oħra. 

9. 2,2 Influwenzi Pożittivi mill-ħbieb: 

Tnejn minn: valuri, solidarjetà, influwenza fit-talenti tagħna, influwenzi 

fil-ġesti, ideat fuq stil, taqsam ħsibijiet, sports, gosti u opinjonijiet. 

Influwenzi Negattivi mill-ħbieb: 

Tnejn minn: serq, vjolenza, kriminalità, drogi, alkoħol, tipjip, bullying. 

TOTAL 25  

 

Taqsima F 

 

Fil-paragrafu, l-istudenti għandhom juru li jafu s-suġġett, jagħtu definizzjonijiet ċari u joħorġu b’ideat 

rilevanti. Il-25 marka jitqassmu kif ġej: 

 

20-25 – Tajjeb ħafna 

15-19 – Tajjeb 

12-14 – Mhux ħażin 

0 - 11 – Mhux tajjeb 

 

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

aċċettata. 

 

1. 25 L-istudenti mistennija li jsemmu dawn il-punti:  

 

 Il-familja bħal kull istituzzjoni oħra nbidlet matul iż-żminijiet. Il-familja 

nbidlet, evolviet skont in-neċessitajiet (bżonnijiet) tas-soċjetà ta’ dak iż-

żmien. 

 Is-soċjetajiet tradizzjonali kienu maħkuma minn attività agrikola. Il-

familja kienet ċentru ekonomiku. Dan għaliex ix-xogħol kien isir mill-

membri tal-familja, fil-familja u ħafna drabi għall-istess membri tal-

familja. Il-familja kienet magħmula minn ħafna tfal u meta jiżżewġu ġieli 

kienu jibqgħu jgħixu taħt l-istess saqaf. 

 In-nies bdew jitilqu l-għelieqi tagħhom u l-irħula u marru jgħixu fl-ibliet. 

Kull koppja bdiet tmur tibni l-familja tagħha f’dar għaliha. 

 Maż-żmien bdejna naraw li apparti r-raġel, il-mara bdiet toħroġ taħdem. 

 Dan ġab tqassim ta’ xogħol tad-dar bejn il-koppja u d-deċiżjonijiet bdew 

jittieħdu mit-tnejn. 

 Familja ma baqgħetx bilfors magħmula minn koppja miżżewwġa bit-tfal. 

Illum b’familja nifhmu wkoll koppja bla tfal, ġenitur wieħed u tfal, koppji 

tal-istess sess bit-tfal jew bla tfal u familiji rikostitwiti. 
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2. 25 L-istudenti mistennija li jiktbu fuq żewġ tipi ta’ tmexxija minn dawn li 

ġejjin: 

 Sistema Totalitarja: il-poter totali jkun ikkonċentrat f’idejn il-ftit jew 

f’ċertu każi, f’idejn persuna waħda.  Dan it-tip ta’ gvern ikun immexxi 

minn dittatur, li jieħu ħsieb il-pajjiż bħala missier u b’hekk kulħadd ikun 

f’qagħda aħjar jekk jobdi. Ta’ min isemmi hawn il-Komuniżmu li hu x-

xellug estrem. L-idea wara l-komuniżmu hi li kollox ikun maqsum ugwali 

bejn kulħadd.  L-istat jikkontrolla kollox, kemm l-ekonomija, l-

edukazzjoni, id-djar u t-tqassim tar-riżorsi tal-pajjiż biex jara li kulħadd 

qed jieħu daqs kulħadd. Eżempju ta’ dawn l-istati komunisti nsibu ir-

Repubblika taċ-Ċina u Kuba. 

 Monarkija (minn mono, tfisser wieħed) hija tmexxija ta’ stat minn 

persuna waħda li għandha l-awtorità, bħalma hu r-re jew ir-reġina. 

Re/Reġina ma jagħmel xejn biex jakkwista l-poter għajr li jitwieled ġo 

palazz, ikun iben/bint re u reġina u jibda jissejjaħ prinċep/prinċipessa 

skont it-tradizzjoni. 

 Demokrazija hija t-tmexxija tal-Istat min-nies. Is-sistema demokratika 

preżenti f’Malta hi li tal-inqas darba kull ħames snin il-poplu jintalab 

jaqdi dmiru billi jivvota u jagħżel ir-rappreżentanti tiegħu fil-gvern. 

F’Malta, iċ-ċittadini ta’ ’l fuq minn 16-il sena, f’elezzjoni ġenerali 

għandhom id-dritt li permezz tal-vot, jieħdu deċiżjoni dwar liema 

mexxejja jridu huma.  Jista’ jiġri li jitwarrab il-mexxej li jkun qed imexxi 

u jintgħażel ieħor ġdid jew inkella jibqa’ jingħata appoġġ lill-mexxej 

preżenti. Importanti wkoll f’din is-sistema li kulħadd għandu d-dritt li 

jidħol għall-kariga ta’ mexxej ladarba dan ikollu l-kunsens tal-poplu 

permezz tal-vot. 

3. 25 L-istudenti huma mistennija li jsemmu u jispjegaw xi punti minn dawn li 

ġejjin: 
Drittijiet tal-Konsumatur: 

 Id-dritt għall-bżonnijiet bażiċi 

 Id-dritt għas-sigurtà  

 Id-dritt għall-informazzjoni  

 Id-dritt għall-għażla  

 Id-dritt għar-rappreżentanza  

 Id-dritt għal kumpens  

 Id-dritt għall-edukazzjoni tal-konsumatur  

 Id-dritt għal ambjent nadif u b’saħħtu  

Dmirijiet tal-konsumatur:  

 Id-dmir li jibża’ għal flusu u ma jonfoqhomx għalxejn.  

 Id-dmir li nirrappurtaw jekk xi prodott jew servizz huwa ta’ periklu għal min 
jużah.  

 Id-dmir illi jekk xi informazzjoni li ngħatajt hija qarrieqa, nirrapporta lid-

dipartiment għall-affarijiet tal-konsumatur.  

 Id-dmir li nibża’ għall-prodotti li hemm fil-ħanut.  

 Id-dmir li nirrispetta lil dawk li qegħdin jaħdmu għall-interessi tiegħi.  

 Id-dmir li ma ngħidx li xi prodott kien difettuż jekk inkun għamiltlu l-ħsara 
jien.  

 Id-dmir li nagħmel għażliet tajba tal-prodotti u s-servizzi li nkun se nixtri.  

 Id-dmir li nirriċiklaw. 
TOTAL 25  

Total: 100 marka 


