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DIRETTORAT GĦAL KWALITÀ U STANDARDS FL-EDUKAZZJONI 

Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu 

Taqsima tal-Assessjar Edukattiv 

L-Eżamijiet Annwali għall-Iskejjel Primarji 2016 

 

Il-Ħames Sena L-ISTUDJI SOĊJALI L-ISKEMA TAL-MARKI  

 

 

A. Aqta’ sing taħt it-tajbin.   (7 marki) 

1. fil-Festa tar-Raħal    

2.  l-baned   

3.  fis-sajf   

4. fuq il-planċier   

5.  fit-toroq   

6.  mill-Kunsill Lokali    

7.   ġieli jidħlu l-piki bejn il-każini   

 

B. L-importanza taċ-ċelebrazzjonijiet. Imla l-vojt bil-kliem mogħti.  (10 marki) 

Ir-risposti t-tajbin, wara xulxin jiġu hekk: 

nazzjonali, Settembru, reliġjuża, il-festa, kavallieri, il-Belt Valletta, tmiem, tal-Ingilterra, 

batew, r-Regatta 

 

C. Wieġeb. 

1. Agħti marka 1 lil min isemmi xi ċelebrazzjoni bħal għeluq sninna (birthdays) 

2. Agħti marka 1 lil min jikteb ‘iva’ jew ‘le’ 

3. Agħti 2 marki lil min jagħti raġuni waħda valida li taqbel mar-risposta li taw fi 2 

 

D. Immarka b’ċirku il-postijiet storiċi.   (5 marki) 

It-Tempji tal-Imnajdra, it-Tempji ta’ Ħaġar Qim, il-Ġgantija, Għar Dalam, l-Ipoġew Ħal 

Saflieni 

N.B. Fil-każ li xi student jimmarka iktar minn 5, naqqas marka għal kull ċirku żejjed li jagħmel 

 

E. Wieġeb il-mistoqsijiet billi, jew taqta’ sing taħt it-tajbin jew billi timla l-vojt. (23 marka) 

1. l-attivitajiet, sena waħda 

2. il-Hop On Hop Off 

3. il-knejjes 

4. il-postijiet storiċi 

5. Agħti 3 marki lil min jagħti xi raġuni valida, pereżempju l-informazzjoni li jfittxu dwarha 

qabel jiġu Malta, jew għax għandna storja tassew interessanti u li ma ssibhiex pajjiżi oħra. 

6. Jagħżlu minn diversi bliet (eż. Valletta, Mdina, Birgu), mużewijiet (eż. l-Mużew tal-

Arkeoloġija, l-Armerija) siti storiċi (Għar Dalam, Ġgantija), knejjes (San Ġwann)  

7. Agħti 2 marki għal raġuni valida, eż. it-turiżmu jgħin l-ekonomija, naħdmu, naqilgħu l-flus 
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8. Agħti 3 marki għal raġuni valida, eż. it-turisti jħossuhom komdi u għal qalbhom meta 

jkunu jistgħu jikkomunikaw magħna bil-lingwa tagħhom 

9. Buġibba, Tas-Sliema, Marsalforn 

10. Nimxu bil-kortesija, (jew) ma nisirquhomx, (jew) nirrispondu l-mistoqsijiet tagħhom,  

(jew) nagħtuhom informazzjoni tajba eċċ...  

 

F. Wieġeb billi tikteb VERU jew FALZ dwar l-ITS.  (8 marki) 

Veru = 1, 3, 4, 5, 7     

Falz = 2, 6, 8 

 

G. Wieġeb billi taqta’ sing taħt it-tajbin.   (10 marki) 

1. bis-swar   

2. l-Imdina   

3. uffiċċju tal-informazzjoni   

4. l-Imdina   

5. l-Mużew tal-Folklor 

6. toroq dojoq   

7. l-Birgu   

8. l-Imdina, Mużew tal-Istorja Naturali 

9. Fiċ-Ċittadella 

 

H. Wieġeb bil-għajnuna tal-mappa. (3 marki) Agħti marka għal kull isem miktub f’postu. 

Imla l-ismijiet:   L-IMDINA, IĊ-ĊITTADELLA u IL-BIRGU fuq il-linja t-tajba fil-mappa. 

 

I. Wieġeb wara li taħseb sew.   (10 marki)   

N.B. Dejjem agħti ż-żewġ marki meta tingħata mqar raġuni waħda valida; l-istudenti jista’ 

jkollhom  raġunijiet validi oħra differenti minn dawn li qed jingħataw hawn bħala eżempji 

1. kienet toffri kenn waqt xi ħbit, kienet ’il bogħod mill-baħar (periklu) 

2. minħabba t-turiżmu, il-kummerċ li jġib miegħu t-turiżmu 

3. l-Imdina qiegħda ’l bogħod mill-baħar, il-Birgu qrib il-baħar 

4. it-toroq dojoq, is-swar  

5. kif jintużaw il-bereġ, kif jilbsu n-nies, l-isptar sar kunvent eċċ…  

 

TMIEM IL-KARTA 


