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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 tal-Iskejjel Sekondarji 2015                          

 

IR-RABA’ SENA L-ISTUDJI SOĊJALI (ORALI) L-Iskema tal-Marki  
 

 

Mistoqsija Numru 1 

 

2   

2 marki x 5 = 10 marki 

Mistoqsija Numru 2  

a. Stampa numru 1 turi xogħol li għandu x’jaqsam mas-settur terzjarju. (2) 

Stampa numru 2 turi xogħol li għandu x’jaqsam mas-settur primarju. (2) 

Stampa numru 3 turi xogħol li għandu x’jaqsam mas-settur kwaternarju. (2) 

Stampa numru 4 turi xogħol li għandu x’jaqsam mal-manifattura, jiġifieri mas-settur 

sekondarju.  (2) 

b. L-istudenti huma mitluba jesprimu ruħhom dwar dak ix-xogħol li jixtiequ jagħmlu fil-futur. (2) 

10 marki 

Mistoqsija Numru 3 

Dawn it-tweġibiet huma biss indikattivi. Kull tweġiba oħra rilevanti u valida għandha tiġi aċċettata.                    

L-istudenti huma mitluba li jsemmu TLIET drittijiet tal-ħaddiema. Fost id-drittijiet insibu: 

 Id-dritt għat-tagħlim, taħriġ u edukazzjoni xierqa. 

 Id-dritt għal paga ġusta. 

 Id-dritt għal kundizzjonijiet xierqa. (2 marki x 3 = 6 marki) 

L-istudenti huma mitluba li jsemmu ŻEWĠ dmirijiet li għandhom il-ħaddiema. Fost id-dmirijiet 

insibu: 

 Imorru fil-ħin u jagħtu l-ġurnata tax-xogħol tagħhom kollha mill-aħjar li jistgħu. 

 Jibżgħu għall-propjetà, materjal, għodda u magni tal-kumpanija. (2 marki x 2 = 4 marki) 

10 marki 

  

a. VERU b.  VERU ċ. FALZ d. FALZ e. FALZ 

Programm  

ta’  

Kurrikulu-Qofol  
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Mistoqsija Numru 4 

Dawn it-tweġibiet huma biss indikattivi. Kull tweġiba oħra rilevanti u valida għandha tiġi aċċettata.                    

Jeżistu diversi prekawzjonijiet sabiex jiġi evitat il-periklu fuq il-post tax-xogħol. Fost dawn insibu: 

 Il-ħaddiema għandhom ikollhom it-taħriġ neċessarju sabiex jużaw il-makkinarju li jista’ jkun 

perikoluż. 

 Il-ħaddiema għandhom jilbsu l-ilbies protettiv bħall-elmi, ingwanti, nuċċalijiet, u lbies ieħor 

neċessarju sabiex jevitaw kull forma ta’ periklu. 

 L-art m’għandha qatt tkun tiżloq għaliex dan jista’ jwassal għall-perikli bla bżonn. 

 Għandhom jiġu evitati ħsejjes qawwija li jagħmlu ħsara lill-ħaddiema, speċjalment għal tul ta’ 

ħin. 

 Kemm jista’ jkun jintużaw mezzi bħal trollies għall-irfigħ ta’ oġġetti tqal jew/u jaħarqu sabiex  

il-ħaddiema ma jpoġġux is-saħħa u s-sigurtà tagħhom fil-periklu. 

         2 marki x 5 = 10 marki 

Mistoqsija Numru 5 

Dawn it-tweġibiet huma biss indikattivi. Kull tweġiba oħra rilevanti u valida għandha tiġi aċċettata.   

L-istudenti għandhom jikkummentaw kif id-divertiment inbidel tul iż-żminijiet. Dan jinkludi modi 

differenti ta’ divertiment, fosthom mużika differenti minn għana għal dik tad-diskoteki, it-teatru, kif 

kien jiġi ċċelebrat tieġ fl-passat u kif inbidel dan kollu tul is-snin, iċ-ċinema, is-safar barra l-pajjiż, 

l-istabbilimenti tal-ikel, il-lukandi, eċċ.  

         10 marki 

Total: 50 marka 


