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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 (Option)  IL-ĦIN: Siegħa u nofs 
 

 

L-Isem: _____________________________________       Il-Klassi: _______________ 

 

Din il-karta tal-eżami fiha ĦAMES Taqsimiet (A, B, C, D u E). L-istudenti jridu jwieġbu t-

taqsimiet KOLLHA. Il-marki għal kull taqsima jidhru bejn il-parentesi. 
 

Taqsima A: Wieġeb il-mistoqsijiet KOLLHA li ġejjin billi timmarka l-frażi t-tajba. 

 

1. Il-bniedem huwa individwu uniku. Dan ifisser li 

a) l-ebda bniedem ma hu gżira 

b) il-bniedem huwa ħlejqa soċjali 

c) għandu kwalitajiet differenti minn ta’ ħaddieħor 

 

2. Kull persuna tista’ tgħin fl-iżvilupp tal-komunità fejn tgħix billi 

a) tagħti sehemha fi gruppi lokali bħal għaqdiet taż-żgħażagħ 

b) tmur l-iskola u tistudja 

c) tixtri biss dak li għandha bżonn 

 

3. Id-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem  

a) titkellem dwar id-drittijiet u d-dmirijiet ta’ kull bniedem 

b) tittratta kull bniedem fid-dinja bħala ħlejqa soċjali 

c) tispjega kif kull bniedem għandu jivvota 

 

4. Devjanza tfisser 

a) imġiba tajba u eżemplari 

b) imġiba kemm tajba u kemm ħażina 

c) imġiba differenti min-norma 

 

5. Is-soċjetà ċivili hija 

a) waħda li fiha istituzzjonijiet u NGOs 

b) soċjetà b’valuri ċiviċi 

c) soċjetà ċivilizzata 

 

6. Fil-familja, l-ulied għandhom id-dmir li 

a) jkollhom kompjuter fil-kamra tagħhom 

b) jgħinu lill-ġenituri u jobdu 

c) jirrispettaw lill-għalliema tal-iskola tagħhom 

 

7. Ix-xogħol tal-Kummissjoni Nazzjonali tal-Familja huwa li 

a) tagħmel suġġerimenti lill-gvern dwar kif itejjeb il-qagħda tal-familji f’Malta 

b) issaħħaħ il-familji permezz ta’ counselling 

c) tħejji lill-għarajjes qabel jidħlu fil-ħajja miżżewġa 
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8. L-edukazzjoni hija dritt bażiku tal-bniedem. Dan ifisser li 

a) persuni bi bżonnijiet differenti għandhom id-dritt għall-edukazzjoni 

b) l-edukazzjoni twassal għal impjieg tajjeb 

c) it-tagħlim isir fl-iskejjel tal-gvern 

 

9. Bil-kelma ġeneru nifhmu 
a) tibdil fil-mod kif nittrattaw lin-nisa fis-soċjetà 

b) l-irwoli soċjali u kulturali tal-irġiel u n-nisa 

c) id-diversità u l-inklużjoni ta’ gruppi etniċi 

 

10. L-użu ta’ sanzjonijiet jgħin biex 

a) il-gruppi soċjali jgawdu minn drittijiet  

b) jitneħħew ir-regoli tas-soċjetà 

c) ikun hemm armonija u kontroll soċjali fil-komunità 

(10 marki) 

 

 

Taqsima B: Aqra sew is-silta li ġejja u wara wieġeb il-mistoqsijiet KOLLHA li jsegwu fuq 

karta separata. 

Il-bniedem iqatta’ parti kbira minn ħajtu fi gruppi soċjali differenti. Il-bżonn li jkollu interazzjoni 

ma’ persuni oħra hija qawwija ħafna u jekk ma jkollux ma’ min jikkomunika, il-bniedem ibati.  

L-interazzjoni li l-membri jkollhom bejniethom tgħinhom biex iħossu sens ta’ appartenenza u 

b’hekk, jiżviluppaw identità tal-grupp. Iktar kemm il-membri jsiru jafu lil xulxin, iżjed tikber is-

solidarjetà. Dan narawh b’mod speċjali, fil-familja. 

Mistoqsijiet 

 

1. X’inhu grupp soċjali? Agħti TLIET eżempji oħra ta’ gruppi soċjali barra l-familja.  

2. Xi rwoli jista’ jkollu membru fi gruppi differenti? 

3. Spjega l-proċessi ewlenin fil-formazzjoni u l-iżvilupp ta’ grupp. 

4. Fisser kif il-bniedem ikollu jikkonforma fil-grupp. X’jiġri meta ma jikkonformax? 

5. Agħti ĦAMES eżempji ta’ konflitti li jistgħu jinqalgħu fil-grupp.  

                                                         (25 marka) 

 

Taqsima C: Aqra sew is-silta li ġejja u wara wieġeb il-mistoqsijiet KOLLHA li jsegwu fuq 

karta separata. 

 

Il-komunità lokali hija magħmula minn persuni differenti u dawn kollha għandhom rwol importanti 

fil-ħolqien ta’ sens komunitarju. Il-komunità li ngħixu fiha tagħtina identità. 

 

Il-kburija li bniedem iħoss lejn il-komunità tiegħu tiġi mill-esperjenzi sbieħ li jkollu hemm –  

mill-għaqdiet li jkun fihom, mir-relazzjoni tajba li jkollu man-nies tar-raħal jew belt u anke  

mill-karatteristiċi partikolari bħal pereżempju, il-baħar, is-swar, il-kampanja. Il-kunsilli lokali 

għandhom rwol importanti ħafna biex joħolqu komunità sabiħa. Dawn jorganizzaw ħafna attivitajiet 

li jgħinu lill-membri tal-komunità jissoċjalizzaw filwaqt li jsebbħu l-ambjent bil-proġetti tagħhom.  
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Mistoqsijiet  

    

1. Agħti definizzjoni ta’ komunità. Għid kif il-komunità tgħin biex l-individwu jħoss sens 

komunitarju.  (4) 

2. Fisser kif il-kunsilli lokali jgħinu fl-iżvilupp tal-komunità billi tagħti ERBA’ eżempji tax-

xogħol li jagħmlu.  (4) 

3. Bħal kull ħaġ’oħra, il-post fejn ngħixu jinbidel maż-żmien. Ikteb fit-tul dwar bidliet fil-

komunità li taf dwarha u għid kif din inbidlet mit-Tieni Gwerra Dinjija ’l hawn.  (6) 

4. Ħafna drabi, il-bniedem iħossu marbut mal-lokalità li jgħix fiha. Għid kif din tista’ tagħtih 

identità.   (5) 

5. a)  Semmi xi gruppi soċjali li hemm fil-lokalità li tgħix fiha.  

 b)  Agħti ŻEWĠ eżempji ta’ x’jista’ jagħmel bniedem bil-kontribuzzjoni attiva tiegħu fil-

komunità li jgħix fiha.  (6)  

                                                                                                                   (25 marka) 

          

 

Taqsima D: Wieġeb il-mistoqsijiet KOLLHA li ġejjin fuq karta separata. 

 

1.  Agħti tifsira tal-Kurrikulu Nazzjonali u fisser kif dan jgħin fl-edukazzjoni tal-istudenti. (5) 

2.   Agħti ŻEWĠ eżempji kif iż-żgħażagħ jistgħu jibbenefikaw minn programmi edukattivi barra 

minn pajjiżhom. X’inhuma l-vantaġġi li jieħdu minn dawn il-programmi edukattivi? (5) 

3. Matul il-proċess ta’ soċjalizzazzjoni, it-tfal jitgħallmu l-irwoli tal-ġeneru. Spjega kif.             (5)                          

4.    X’tifhem b’devjanza? Agħti eżempji ta’ mġiba devjanti.  (5) 

5.   Agħti ĦAMES eżempji ta’ normi soċjali li għandna f’Malta u li nbidlu maż-żmien. (5) 

 (25 marka)   

  

 

Taqsima E: Agħżel WIEĦED mit-temi li ġejjin u ikteb madwar 200-230 kelma dwaru fuq 

karta separata. 

 

1. a) X’jistenna kull ċittadin mis-soċjetà? 

b) Is-soċjetà x’tistenna minn kull ċittadin? 

2.   a)  X’inhuma sottokulturi? 

       b)  Spjega kif jiżviluppaw u kif jaffettwaw lill-kultura dominanti.  

3.   Ikteb dwar kif il-proċess ta’ soċjalizzazzjoni jseħħ fil-familja, fil-grupp soċjali, fl-iskola u fil-

komunità lokali. Għid kif il-bniedem jitgħallem in-normi u l-valuri f’kull post li jkun fih.  

 

     (25 marka) 

 

 


