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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)  L-Iskema tal-Marki 
 

 

Taqsima A 
 

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

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

(10 marki) 

Taqsima B 
 

Mistoqsija Marki Tweġibiet 

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

għandha tkun aċċettata. 

1 2, 3 

(5) 

Grupp soċjali huwa magħmul minn żewġ membri jew iktar li huma 

interdipendenti u li jinfluwenzaw lil xulxin permezz tal-interazzjoni 

bejniethom.  

Tliet eżempji minn: peer group, grupp ta’ kollegi fix-xogħol, klassi, kumitat. 

2 5 Fil-familja, bniedem jista’ jkun ġenitur u għalhekk ikollu jieħu ċerti 

deċiżjonijiet filwaqt li mal-kollegi tax-xogħol jista’ jkun persuna li jobdi d-

deċiżjonijiet ta’ ħaddieħor.  

3 5 

 

Gruppi informali jiltaqgħu u jifformaw grupp skont il-bżonn soċjali 

pereżempju biex jaħdmu fuq biċċa xogħol. Ikun hemm konsensus dwar il-

ħidma, il-valuri u x’inhu aċċettat fil-grupp. Gruppi formali bħal għaqdiet, 

klabbs u trejd unjin fost l-oħrajn, l-ewwel jifformaw statut u dan ikun il-qofol 

ta’ dak li jkun mistenni minn kull membru.  

4 2, 3 

(5) 

Il-membri jkollhom jikkonformaw permezz ta’ ftehim bil-miktub 

(regoli/statut) jew b’regoli informali. Meta ma jikkonformawx, jistgħu jitilqu 

xi membri u jidħlu oħra ġodda jew jisfaxxa l-grupp.   

5 5 Ħames eżempji minn jew risposti oħra validi: 

 nuqqas ta’ qbil fuq deċiżjoni 

 parteċipazzjoni fqira 

 il-ġlieda għall-poter (power struggle) 

 għira 

 nuqqas ta’ koperazzjoni 

 preferenzi 

TOTAL 25  
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Taqsima C 

 

Mistoqsija Marki Tweġibiet 

Risposti oħra relevanti għandhom jiġu aċċettati. 

1 2, 2 

(4) 

Komunità hija grupp soċjali kbir fejn il-membri joqogħdu f’post 

ġeografiku u jkollhom interazzjoni bejniethom b’mod informali fil-ħajja 

ta’ kuljum. 

Sens komunitarju jfisser li bniedem iħoss li l-komunità tagħtih identità 

soċjali u sens ta’ appartenenza. 

2 1, 1, 1, 1 

(4) 

Erba’ eżempji ta’ proġetti li jwettqu l-kunsilli: proġetti għat-tisbiħ, 

attivitajiet għaż-żgħażagħ u għall-anjanzi, jippromovu l-komunità 

permezz ta’ ċelebrazzjonijiet lokali, jipprovdu lezzjonijiet tal-IT. 

3 6  L-istudenti għandhom isemmu diversi bidliet li seħħew fir-raħal 

tagħhom: żvilupp u bini ta’ residenzi, ħwienet, playgrounds, banek;  

tibdil fis-sistema tat-traffiku, inħolqu sistemi ta’ reċiklaġġ u bring-in sites 

mill-WasteServ; xi proġetti ta’ żvilupp ta’ spazji pubbliċi u oħrajn.  

Jistgħu wkoll isemmu bidliet li jħallu effetti soċjali bħal polikliniċi, 

attivitajiet għall-anzjani, wi-fi points, attivitajiet organizzati mill-parroċċi, 

eċċ. 

4 5 Il-lokalità tagħti identità għaliex il-bniedem ikun marbut magħha, ikun 

iħobb lill-belt jew raħal, iħoss sens ta’ appartenenza u jkun attiv fl-

attivitajiet li jiġu organizzati pereżempju fil-festa, fl-isports, fil-każin, 

f’għaqdiet u f’attivitajiet oħra fejn isseħħ soċjalizzazzjoni.  

 

5a 4 Eżempji: Scouts; banda; gruppi għaż-żgħażagħ; gruppi sportivi, politiċi, 

reliġjużi u filantropiċi.  

5b 5 L-istudenti għandhom jagħtu żewġ eżempji ta’ ċittadinanza attiva li 

bniedem jista’ jwettaq fil-lokalità.  

TOTAL 25  
 

 

Taqsima D 

 

Mistoqsija Marki Tweġibiet 

Risposti oħra relevanti għandhom jiġu aċċettati. 

1 5 Il-Kurriklu Nazzjonali huwa programm ta’ studju li jiddeskrivi kif se 

jintlaħaq l-aħjar livell edukattiv skont il-bżonnijiet differenti tal-istudenti 

kollha f’Malta.  Huwa mfassal fuq il-ħtiġijiet ekonomiċi tal-pajjiż għax l-

istudenti tal-lum huma l-ħaddiema t’għada. B’hekk il-kurrikulu jipprepara 

liż-żgħażagħ għall-futur tagħhom u ta’ pajjiżhom.  

2 1, 1, 3 

(5) 

Żewġ eżempji minn: Student exchange programmes bħal Erasmus; boroż 

ta’ studju; volontarjat mal-European Voluntary Service (EPS). 

 

Il-vantaġġi huma li l-istudenti jkollhom iktar moħħhom miftuħ, li jiskopru 

kulturi differenti, iżjed esperjenza ta’ kif isir ix-xogħol f’pajjiżi oħra u 

jiżviluppaw sens ta’ indipendenza għaliex ikollhom jgħixu ’l bogħod mill-

familja. 

3 5 It-tfal jitgħallmu l-irwol tal-ġeneru mit-trobbija, minn dak li jaraw fil-

familja, mill-qraba, mill-iskola, mill-kotba u mill-midja. Fil-familja jaraw 

li l-omm ħafna drabi tagħmel ċertu xogħol ta’ kura, tindif, tisjir filwaqt li 

l-missier  
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4 5 Devjanza hija meta bniedem jitbiegħed min-normi u jmur kontra l-kurrent 

bħal meta persuna tilbes differenti mill-bqija tas-soċjetà, eż. punk rocker.  

L-imġiba devjanti tista’ tinkludi d-delinkwenza wkoll, fejn il-persuna 

tmur 

kontra l-liġi, eż. it-teħid tad-droga, sewqan sfrenat, vandaliżmu.  

5 1, 1, 1, 1, 1 

(5) 

Ħames eżempji minn:  

 il-mod kif nikkomunikaw, kif niltaqgħu ma’ xulxin u 

nissoċjalizzaw 

 kif inqattgħu l-ħin liberu – ħruġ fit-tard, safar, ikliet f’ristoranti, 

eċċ. 

 kif naħdmu – illum hawn nies jaħdmu bix-xift u nhar ta’ Ħadd 

 kif nilbsu 

 kif nitkellmu – ħafna kliem ġdid fil-lingwa 

 l-istatus tan-nisa – hawn iżjed nisa jaħdmu barra mid-dar, iżjed 

nisa jsuqu  

 il-familji saru iċken 

 għola l-livell ta’ għajxien 

TOTAL 25  

 

Taqsima E 

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

aċċettata. Il-25 marka jitqassmu bejn wieħed u ieħor kif ġej: 

 

20-25: tajjeb ħafna 

15-19: tajjeb 

12-14: mhux ħażin 

     0-11: mhux tajjeb 

 

L-istudenti huma mistennija li joħorġu b’ideat bħal: 

 

 

Numru Marki Tweġibiet 

1 20  Iċ-ċittadin jistenna li s-soċjetà taċċettah, tittrattah b’dinjità u tgħinu. Dan 

għaliex id-drittijiet umani u fudamentali huma minquxa f’soċjetajiet 

demokratiċi. 

 

 Eżempji: bniedem għandu d-dritt tal-libertajiet: libertà tal-kelma, tal-

moviment, tal-ħajja u ta’ assoċjazzjoni. 

 

 Is-soċjetà tistenna li ċ-ċittadin iwettaq id-dmirjiet tiegħu billi jipparteċipa, 

jirrispetta lil persuni oħra, li jobdi l-liġijiet, li jivvota, li jkollu interess fl-

andament tal-ħajja u jagħti sehmu b’mod demokratiku f’deċiżjonijiet li l-

pajjiż ikollu bżonn jieħu, li jieħu ħsieb l-ambjent u li jkun ċittadin mhux 

biss nazzjonali iżda wkoll globali.  

  



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

2 20  Is-sottokulturi huma gruppi ta’ nies li jħaddnu valuri u normi u jgħixu b’mod 

differenti mill-kultura dominanti, b’hekk ikunu fil-minoranza. 

 

 L-iżvilupp ta’ dawn il-gruppi jiddependi minn ħafna fatturi, bħalma huma r-

reliġjon, l-etniċità, il-klassi soċjali u l-preferenzi personali fl-istil ta’ ħajja.  

 

 Is-sottokulturi etniċi jiżviluppaw minn emigrazzjoni ta’ gruppi minħabba 

nuqqas ta’ xogħol jew persekuzzjoni. Ħafna drabi, dawn il-gruppi ma 

jintegrawx mal-bqija tal-kultura dominanti. 

 

 Gruppi sottokulturali oħra jistgħu joħorġu minn ideat li jixterdu mill-midja 

eż. dawk li huma fans ta’ ċerti tipi ta’ mużika (bħal punk, rave, hip hop eċċ.) 

Karatteristiċi ta’ dawn huma l-istil ta’ ħwejjeġ, il-valuri u l-lingwaġġ 

partikulari li jużaw. Dawn il-gruppi jiżviluppaw permezz ta’ social media 

bħal you tube, fejn il-mużika tinfirex faċilment. 

 

 L-effett tas-sottokulturi huwa li fis-soċjetà ma jkunx hemm omoġenità, li 

jkun hemm ideat ġodda, li mhux dejjem dawn l-ideat ikunu aċċettati, li 

jistgħu jinħolqu konflitti u li tinħoloq soċjetà dinamika (li dejjem tinbidel) u 

din tagħti spazju lil kull min jixtieq jgħix il-ħajja tiegħu b’mod differenti.  

3 20  L-ewwel soċjalizzazzjoni sseħħ fil-familja, li hi l-ewwel soċjetà li nitwieldu 

fiha. It-tfal jitgħallmu l-valuri, id-dixxiplina, in-normi u l-lingwa sa mill-bidu 

ta’ ħajjithom. Hawn it-tfal jitgħallmu l-bażi ta’ kif se jimxu fir-relazzjonijiet 

soċjali. 

 

 Gruppi soċjali bħalma huma l-gruppi ta’ ħbieb fl-iskola, l-għaqdiet għat-tfal u 

ż-żgħażagħ, kull xorta ta’ gruppi oħra, jgħinu biex l-individwu jitgħallem 

iżjed normi, iżjed valuri u kif jikkontrolla l-imġiba biex ma jispiċċax waħdu. 

Jitgħallem jgħin u jifhem lil ħaddieħor. F’Malta, ħafna tfal jitgħallmu r-

reliġjon li toffri iżjed valuri u regoli ta’ mġiba.  

 

 Fil-peer group, l-individwu jkollu esperjenzi ta’ żgħażagħ tamparu u jifhem 

iżjed id-diversità li nsibu fis-soċjetà. F’dan il-perjodu ta’ ħajtu, individwu 

jista’ jsib okkażjoni li jitgħallem imġiba mhix approvata mis-soċjetà. 

 

 L-individwu jitgħallem skills li jgħinuh jintegra fir-raħal, għajnuna reċiproka, 

valuri soċjali u iżjed normi, filwaqt li jitgħallem isegwi regoli formali bħalma 

huma l-liġijiet tal-pajjiż.  

TOTAL 20  

 

 


