
L-Istudji Soċjali – L-Iskema tal-Marki – Il-Ħames Sena tal-Iskejjel Primarji – 2015 Paġna 1 minn 3 

ID-DIRETTORAT GĦAL KWALITÀ U STANDARDS FL-EDUKAZZJONI 

Id-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu 

It-Taqsima tal-Assessjar Edukattiv 

L-Eżamijiet Annwali għall-Iskejjel Primarji 2015 

 

IL-ĦAMES SENA L-ISTUDJI SOĊJALI L-ISKEMA TAL-MARKI  

 

 

1. Iċ-Ċelebrazzjonijiet. Agħti marka 1 għal kull tweġiba tajba. 

Ir-risposti t-tajbin iridu jkunu f’din l-ordni: 

ħajja,  flimkien,  jagħlaq,  eżami,  nkantaw,  lill-qraba,  ristorant,  jaqsmu,  waħedna, awguri    

(Total: 10 marki) 

2. Wieġeb. 

1. Agħti marka 1 lil min isemmi kwalunkwe ċelebrazzjoni li kellu. (1) 

2. Agħti 2 marki lil min jagħti raġuni valida għaliex feraħ fiċ-ċelebrazzjoni. (2) 

(Total: 3 marki) 

3. Wieġeb. 

1. Agħti marka 1 lil min isemmi ċelebrazzjoni li saret fl-iskola. (1) 

2. Agħti marka 1 lil min jgħid IVA jew LE. (1) 

3. Agħti 2 marki lil min jagħti raġuni valida għaliex togħġbu jew għaliex ma togħġbux. (2) 

4. Agħti marka 1 lil min isemmi ċlebrazzjoni li ssir fil-komunità/raħal/lokalità. (1)  

5. Agħti marka 1 lil min jgħid IVA jew LE. (1) 

6. Agħti 2 marki lil min jagħti raġuni valida għaliex togħġbu jew għaliex ma togħġbux. (2) 

(Total: 8 marki) 

4. Ħares lejn it-tabella, aqra sew dan li ġej, imbagħad wieġeb.   

1. mill-Ġermanja (1) 

2. mat-Taljani (1) 

3. (a) u (b)  Jagħżlu żewġ lingwi mill-Ingliż, it-Taljan, il-Ġermaniż, il-Franċiż u l-Ispanjol.  

(1, 1) 

(c)  It-turisti jiġu iktar lejn Malta jekk ikunu jafu li f’Malta se jsibu min jifhem il-lingwa 

tagħhom. (2)  

4. Buġibba, Tas-Sliema, Marsalforn (3) 

5. Jonfqu l-flus hawn; it-turiżmu jagħti x-xogħol lil bosta Maltin.  (2) 

(Total: 11-il marka) 



Paġna 2 minn 3 L-Istudji Soċjali – L-Iskema tal-Marki – Il-Ħames Sena tal-Iskejjel Primarji – 2015 

5. Aqta’ sing taħt it-tweġiba l-ĦAŻINA. 
 

1. jaħdmu u jagħtu servizz   (2) 

2. prezzijiet għoljin   (2) 

(Total: 4 marki) 

 

6. Imla l-vojt bil-kliem mogħti. Agħti marka 1 għal kull tweġiba tajba. 

Ir-risposti t-tajbin iridu jkunu f’din l-ordni: 

xogħlijiet, btala, l-gwidi, il-Ġermaniż, ħafna, jlaħħqu, kmamar, jbigħ, ristoranti, indirett.   

(Total: 10 marki) 

7. Immarka b’ċirku dawk l-affarijiet li jiġbdu lit-turisti lejn pajjiżna. Agħti marka 1 għal kull 

tweġiba tajba. 

knejjes sbieħ,  il-baħar ikħal,  il-Belt Valletta,  Marsaxlokk,  l-Ipoġew ta’ Ħal Saflieni   

(Total: 5 marki) 

8. Wieġeb billi timmarka t-tajbin. 

1. Institute of Tourism Studies (1) 

2. fit-turiżmu   (1) 

3. ġuvintur u tfajliet   (1) 

4. diversi lingwi barranin   (1) 

5. San Ġiljan   (1) 

6. jitgħallmu kif jistgħu jagħtu servizz aħjar lit-turisti (1) 

(Total: 6 marki) 

 

9. Wieġeb billi tikteb VERU jew FALZ. Agħti marka 1 għal kull tweġiba tajba. 

Veru = 1, 4, 5, 6, 7, 9     Falz = 3, 8  (Total: 8 marki) 

 

10. Il-mappa turina tlett ibliet qodma tal-Gżejjer Maltin. Wieġeb bl-għajnuna tal-mappa. 

1. Numru 3 (1) 

2. Numru 2 (1) 

3. Numru 1 (1) 

4. Il-Birgu (1) 

(Total: 4 marki) 
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11. Wieġeb bl-għajnuna tal-istampi.   

1. Biex l-Għawdxin jistkennu warajhom waqt l-attakki tal-pirati. (1) 

2. Huma attrazzjoni turistika. (1) 

3. Jistgħu jsemmu jew liċ-Ċittadella jew lill-Birgu. (1) 

4. Jistgħu jsemmu s-swar jew il-bini. (1) 

5. Illum iżuruhom ħafna turisti; l-użu tagħhom m’għadux difiża. (1) 

6. fl-Imdina (1) 

7. Ċentru ta’ Informazzjoni għat-turisti (2) 

8. Jistgħu jsemmu San Pawl, Sant’ Agata jew San Publiju. (1) 

9. Fil-passat il-Maltin kienu marbuta ħafna mar-reliġjon Nisranija. (2) 

(Total: 11-il marka) 

 

TMIEM IL-KARTA 


