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ID-DIRETTORAT GĦAL KWALITÀ U STANDARDS FL-EDUKAZZJONI 

Id-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu 

It-Taqsima tal-Assessjar Edukattiv  
 

L-Eżamijiet Annwali għall-Iskejjel Sekondarji 2015 
      

IT-TIELET SENA L-ISTUDJI SOĊJALI (Ġenerali)  L-Iskema tal-Marki 
 

Taqsima A 

 

1. ċittadin 2.  komunità 

lokali  

3.  kultura 4.  edukazzjoni 5.  globali 

6.  soċjetà 7.  normi   8.  valuri 9.  rwol 10.  l-identità 

kulturali 

                                                                                                                                     10 marki 

 

Taqsima B 

 

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

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

                                                                                                                                     10 marki 

 

Taqsima C 

 

Numru Marki Tweġibiet 

 

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

tkun aċċettata. 

1 1,1 (2) Falz – Sanzjoni pożittiva hi bħall-premju, filwaqt li kastig hu sanzjoni 

negattiva.  

2 1,1 (2) Falz – Kelma oħra flok dritt hi jedd. Responsabbilità jew dover jirreferu 

għal dmir. 

3 1,1 (2) Veru – Għax persuna trid taqdi dmirha sew biex tħares id-drittijiet tal-

oħrajn. 

4 1,1 (2) Veru – L-edukazzjoni hi wieħed mid-drittijiet bażiċi ta’ persuna. 

5 1,1 (2) Veru – Li tgħin u tagħti sehmek hu dmir, ħalli tkun qed tikkontribwixxi u 

titgħallem fl-istess ħin. 

TOTAL  10  
 

 

Taqsima D 
 

Numru Marki Tweġibiet 

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

għandha tkun aċċettata. 

1 5 Il-proċess ta’ soċjalizzazzjoni jseħħ minn meta nkunu għadna żgħar, u naraw 

u nibdew nimitaw lill-ġenituri u lil dawk ta’ madwarna. Huma jikkoreġuna u 

jagħtuna premjijiet għal imġiba tajba jew mixtieqa, filwaqt li jagħtuna 

kastigi għal imġiba ħażina jew mhux mixtieqa.  
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2 5 Ċittadin globali għandu jżomm f’moħħu li hu mhux ċittadin ta’ pajjiżu biss, 

iżda jagħmel parti wkoll minn komunità internazzjonali. Jieħu sehem fi 

proġetti internazzjonali li jibdew fl-iskejjel u jkomplu fil-komunità. Grazzi 

għall-globalizzazzjoni qegħdin ukoll niġu influwenzati minn ħafna ideat 

barranin u nipparteċipaw f’kummerċ globalizzat.  

3 1,1,1,1,1 

(5) 

Jistgħu jsemmu ħames elementi minn: 

lingwa, reliġjon/twemmin, drawwiet, nazzjonalità, stil ta’ ħajja, ikel. 

4 2, 1,1, 1 

(5) 

Komunità lokali hi l-belt jew raħal li ngħix fih. Kull belt jew raħal għandu  

l-identità distinta tiegħu. Fost l-istituzzjonijiet jistgħu jsemmu tlieta minn:  

il-familja, dawk reliġjużi, edukattivi, soċjali, tas-saħħa, politiċi, legali, 

kulturali u sportivi.  

5 5 Permezz tal-edukazzjoni, il-ħaddiema jew ir-riżorsi umani jkunu jistgħu jiġu 

mgħallma u jkunu kapaċi jagħmlu xogħol speċjalizzat u professjonali. L-

edukazzjoni tgħin lill-ħaddiema sabiex isibu xogħol ieħor f’każ li jixtiequ 

jibdlu. L-edukazzjoni tgħin biex il-ħaddiema jkunu aktar produttivi. B’hekk 

ikunu qed jaqilgħu aktar flus u jħallu aktar flus fl-ekonomija. L-edukazzjoni 

tgħin ukoll biex ir-riżorsi umani jkunu aktar aġġornati u kumpaniji barranin 

jiġu attirati lejn pajjiżna.    

TOTAL  25  

 

 

Taqsima E  

 

Numru Marki Tweġibiet 

Risposti oħra relevanti għandhom jiġu aċċettati. 

1 1 Malala Yousafzai 

2 1 Din it-tfajla qed tagħmel kampanja favur aktar edukazzjoni għat-tfajliet fil-

Pakistan u f’pajjiżi oħra. 

3 2, 1, 1, 1 

(5) 

L-edukazzjoni hi dritt fundamentali tal-bniedem għax tagħtih iżjed dinjità u 

tiftaħlu iktar opportunitajiet għal-ħajja. B’hekk persuna tkun kapaċi tieħu 

deċiżjoni infurmata, għandha iktar ċans issib xogħol, timxi ’l quddiem 

professjonalment u tilħaq il-potenzjal tagħha.  

(L-istudenti għandhom jagħtu tliet raġunijiet.) 

4 2, 1, 1, 1 

 (5) 

Edukazzjoni tul il-ħajja hi tagħlim li jkompli anke wara li tispiċċa l-

edukazzjoni obbligatorja. Din tieħu l-forma ta’ tagħlim bħal taħriġ fuq il-

post tax-xogħol, korsijiet mill-Kunsilli Lokali, korsijiet minn għaqdiet 

volontarji, korsijiet online u oħrajn.   

(L-istudenti għandhom jagħtu tliet eżempji.) 

5 2,2  

(4) 

Ħafna fabbriki daħħlu bosta makkinarju li ħa post diversi ħaddiema, ċertu 

snajja’ mietu, inħolqu xogħlijiet ġodda, l-avvanz fit-teknoloġija ħaffef ix-

xogħol u l-mezzi ta’ komunikazzjoni għenu biex dan il-pass mgħaġġel 

jidħol Malta wkoll.  

(L-istudenti għandhom jagħtu żewġ eżempji.) 

6 2, 2, 2   

(6) 

Jistgħu jsemmu tliet eżempji minn: 

 Eko Skola – taħdem favur l-ambjent, tinsab madwar diversi pajjiżi, 

tagħmel ħafna ġid ambjentali 

 Global Education Week  

 YRE Young reporters for the environment – flimkien ma’ Ekoskola 

jaħdmu biex jirrappurtaw fil-media favur l-ambjent 

 Comenius  

 e-Twinnings 



L-Istudji Soċjali (Ġenerali) – L-Iskema tal-Marki – It-Tielet Sena tas-Sekondarja  – 2015                        Paġna 3 minn 4 

7 1,1,1 Jistgħu jsemmu tliet valuri (filwaqt li jispjegaw kif jgħinuhom tul il-ħajja) 

minn: 

dixxiplina, ħbiberija, onestà, il-bżonn li persuna tkun responsabbli ...  

TOTAL 25  

 

 

Taqsima F: Komponiment 

 

Fil-komponiment, l-istudenti għandhom juru li jafu s-suġġett, jagħtu definizzjonijiet ċari u joħorġu 

b’ideat rilevanti. L-20 marka jitqassmu kif ġej: 

17-20 – Tajjeb ħafna 

13-16 – Tajjeb 

10-12 – Mhux Ħażin 

0 - 9 – Mhux tajjeb 

 

Numru  Marki Tweġibiet 

1 20 Li turi rispett hu importanti għax b’hekk  

 tkun qed turi kemm int edukat,  

 titgħallem u tgħallem lil ħaddieħor kif iġib ruħu,  

 tħalli lil ħaddieħor juri / jilħaq il-potenzjal tiegħu,  

 tagħti ċans lill-persuna tgawdi d-drittijiet tagħha, 

 issib għajnuna reċiproka, 

 persuna tkun aktar produttiva meta din tkun rispettata, 

 is-soċjetà tgawdi għax ikun hemm aktar għaqda, 

 tkun qed tapprezza lill-persuna kif ukoll dak li qed tagħmel.  

2 20  Normi huma regoli ta’ mġiba li normalment ma jkunux miktuba fil-

kostituzzjoni iżda jkunu meqjusa ovvja mill-maġġoranza tal-poplu, jew mill-

kultura dominanti. Eżempji ta’ normi huma: tilbes iswed waqt funeral, raġel 

ma jilbisx dublett filwaqt li mara tista’ tilbes kemm dublett kif ukoll qalziet, 

li ma tqabbiżx il-kju...  

 Valuri huma dawk l-affarijiet li s-soċjetà tqis li huma tajba u għalhekk tħoss 

li għandek tagħmilhom. Eżempji ta’ valuri huma r-rispett, l-imħabba, li 

taħdem u tistinka, il-familja, il-ħbieb... 

 Kemm il-valuri kif ukoll in-normi jinbidlu minħabba li n-nies (li huma l-bażi 

tas-soċjetà) jinbidlu.  

 Maż-żmien jidħlu influwenzi ġodda minn barra l-pajjiż, jidħlu ideat ġodda, l-

istil ta’ ħajja jinbidel, l-edukazzjoni timxi ’l quddiem, il-mod kif inħarsu lejn 

ir-reliġjon inbidel, it-tmexxija tal-pajjiż tinbidel, ir-relazzjoni ma’ pajjiżi 

oħra nbidlet ukoll ... dawn kollha jbiddlu l-mod kif inħarsu lejn il-valuri u n-

normi. 

3 20  Ir-rwol hu dik il-pożizzjoni li persuna tokkupa f’soċjetà, eżempju r-rwol ta’ 

omm, ta’ bint, ta’ ħu, ta’ student, ta’ għalliem eċċ... 

 Kull rwol iġib miegħu numru ta’ drittijiet u dmirijiet. 

 Ir-rwol ta’ bint jew iben iġib miegħu drittijiet bħad-dritt għall-protezzjoni,  

l-imħabba, l-għajnuna, l-edukazzjoni u oħrajn. Iġib miegħu wkoll numru ta’ 

dmirijiet bħall-bżonn li tgħin, li turi rispett, li tagħti daqqa t’id, u oħrajn... 

  Il-lista ta’ rwoli huma twal ... apparti li ssemmew hemm dak ta’ ċittadin, ta’ 

passiġġier fuq tal-linja, ta’ ħabib, ta’ konsumatur, ta’ membru f’xi għaqda, 

ta’ membru ta’ każin....li lkoll iġibu magħhom drittijiet u dmirijiet.  

TOTAL 20  
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          Total: 100 marka 


