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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 (Ġenerali) 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: Agħżel billi timmarka t-tweġiba t-tajba. 
 

1.  Is-settur kwaternarju huwa 

a.   dak li għandu x’jaqsam mal-ġbir tal-patata 

b.   dak ta’ riċerka  

c. dak li jħaddem l-iktar nies fih                

 

2.  L-immigrazzjoni irregolari tinvolvi  

a.  nies li jiġu għal btala f’pajjiżna 

b.  nies li jaslu f’pajjiż mingħajr dokumenti neċessarji 

c. nies li jitilqu minn pajjiżna għal pajjiż ieħor   

 

3.  Turist huwa 

a.  xi ħadd li jiġi f’pajjiż għalkollox 

b.  xi ħadd li jiġi f’pajjiż biex jaħdem 

c.  xi ħadd li jivjaġġa għall-btala 

  

4.  Stat totalitarju huwa 

a.  pajjiż li jitmexxa minn persuna waħidha  

b.  pajjiż b’sistema li tirrispetta d-drittijiet u l-libertajiet taċ-ċittadini kollha 

c.  pajjiż fejn il-poplu jgawdi d-dritt tal-vot 

  

5.  Is-settur sekondarju hu dak  

a.  li jaħdmu fih nies li jieħdu r-riżorsi naturali mill-art, mill-ajru jew mill-baħar 

b.  fejn jiġi maħdum prodott minn riżorsi naturali 

c.  fejn jiġi provdut servizz 

 

6.  Ekonomija ta’ gżira fortizza 

a.  taqla’ l-flus għax it-turisti jiġu biex jaraw il-fortizzi li għandna f’Malta 

b.  taqla’ l-flus mit-turiżmu 

c.  taqla’ l-flus għax toffri servizzi għal skopijiet ta’ sigurtà u gwerra 

 

7.  Dmir hu dak li 

a.  ħaddieħor jistenna minnek 

b.  ma tistax tieħu  

c.  hu dovut lilek 
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8.  Il-parteċipazzjoni tal-ħaddiema tfisser li 

a.  ħaddiema jiskartaw flimkien mix-xogħol 

b.  ħaddiema jissoċjalizzaw flimkien 

c.  il-ħaddiema jkunu involuti wkoll f’deċiżjonijiet relatati ma’ tmexxija 

 

9.  L-ekoturiżmu 

a.  jagħmel ħafna ħsara lill-ambjent  

b.  jattira nies li japprezzaw l-ambjent 

c.  isir minn turisti traskurati 

 

10.  Sistema demokratika parlamentari hi waħda 

a.  immexxija minn dittatur 

b.  immexxija minn gvern elett mill-poplu bl-għajnuna tal-oppożizzjoni 

c.  immexxija minn re jew reġina    

                                                                                                               (10 marki) 
 

Taqsima B: Aqra sew din is-silta u wara wieġeb il-mistoqsijiet KOLLHA li ġejjin. 

 

L-influwenza tal-bniedem fuq l-ambjent tiegħu ma sseħħx biss fi żmien partikulari. Aħna li qegħdin 

ngħixu llum, qegħdin inħallu l-influwenza tagħna fuq l-istil ta’ ħajja.  Imma, minbarra dan, qegħdin 

ingawdu jew inġarrbu  l-influwenza li ħallew qabilna missirijietna fuq il-mod kif ngħixu. Għalhekk, 

nitkellmu mhux biss fuq kultura bħala xi ħaġa ħajja li qiegħda sseħħ u tiżviluppa kuljum; nitkellmu 

wkoll fuq wirt kulturali, xi ħaġa li sibnieha lesta u mfassla qabel bdejna naħdmu fuqha aħna l-

ġenerazzjoni ta’ llum. 

Dan ifisser li qegħdin nitkellmu dwar bidliet kif ukoll dwar stabilità. Qed nitkellmu fuq ħwejjeġ li 

ilhom ħafna snin, u ħwejjeġ oħrajn li qegħdin jinbidlu llum u li forsi qegħdin nibdluhom aħna stess. 

Qed nitkellmu dwar kultura li minn monokultura kull ma’ tmur qed issir dejjem iżjed multikultura. 

Silta addattata minn Ninvestigaw is-Soċjetà ta’ Godfrey Baldacchino 

 

Mistoqsijiet 
 

1. X’nifhmu bil-frażi stil ta’ ħajja f’Malta?                                                                           (2) 

2. Semmi TLIET fatturi li jħallu impatt fuq l-istil ta’ ħajja tal-Maltin illum. Agħti eżempju għal 

kull wieħed.                          (6) 

3. Għala ngħidu li Malta qed issir multikulturali?                                                                  (2) 

4. Semmi TLIET modi ta’ divertiment tal-imgħoddi u TLIET modi ta’ divertiment tal-lum. (6) 

5. Agħti ĦAMES eżempji ta’ affarijiet li sirna nsibu f’Malta li ma kinux tipiċi Maltin.      (5) 

6. X’inhuma l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta’ multikultura f’pajjiż? Agħti ŻEWĠ eżempji għal kull 

waħda minn dawn.                                                                                                        (4)   

 (25 marka) 

  



L-Istudji Soċjali (Ġenerali) – Ir-Raba’ Sena tas-Sekondarja – 2015    Paġna 3 minn 3 

Taqsima C: Wieġeb il-mistoqsijiet KOLLHA li ġejjin. 
 

1. Semmi ĦAMES drittijiet li ċittadin igawdi f’demokrazija.                            (5) 

2. X’inhuma relazzjonijiet industrijali u min huma l-imsieħba soċjali involuti f’dawn  

ir-relazzjonijiet?                                                                                                            (5) 

3. X’inhi Trejd Unjin? F’isem min titkellem il-unjin? Agħti ŻEWĠ eżempji ta’ Unjins 

f’Malta.                                                                                                                 (5) 

4. Semmi ĦAMES affarijiet li ħaddiem għandu juża biex igawdi aktar sigurtà fuq il-post tax-

xogħol.                         (5)  

5. X’nifhmu b’kooperattiva? Semmi TLIET kooperattivi li nsibu f’Malta.                      (5)  

 

                                                                                                                                   (25 marka) 

 

Taqsima D:  Ikteb paragrafu ta’ madwar 150 kelma dwar WIEĦED minn dawn li ġejjin. 
 

1. Spjega l-effetti pożittivi u negattivi li tħalli l-immigrazzjoni irregolari fuq l-istil ta’ ħajja  

tal-Maltin. 

2. Dari l-maġġoranza tal-poplu kien jaħdem fis-settur primarju waqt li llum iktar jaħdmu fis-settur 

terzjarju. X’taħseb li wassal għal din il-bidla? 

3. Gruppi ta’ pressjoni jilagħbu rwol importanti ħafna f’soċjetà demokratika. Taqbel ma’ dan? 

Għaliex? 

(15-il marka) 

 

 

Taqsima E: Agħżel WAĦDA mit-temi li ġejjin u ikteb madwar 250 kelma dwarha. 
 

1. Il-modi ta’ divertiment bejn dawk tal-imgħoddi u dawk ta’ llum inbidlu ħafna. Ikteb fit-tul 

dwar dawn il-bidliet u għid x’wassal għal dawn.                          

2. Ikteb dwar iż-żoni industrijali u semmi l-effetti pożittivi u negattivi li dawn iħallu fuq il-pajjiż.                       

3. Malta tiddependi ħafna fuq l-importazzjoni għax aħna ma tantx għandna riżorsi naturali. 

X’jagħmel tajjeb għal dan? Minn fejn inġibu l-flus biex nixtru mill-pajjiżi barranin?         

4. Il-Kunsilli Lokali jilagħbu rwol importanti ħafna fit-tmexxija ta’ pajjiżna. Ikteb fit-tul dwar  

ix-xogħol u r-responsabbiltajiet li jaqdu dawn il-kunsilli fil-lokalitajiet tagħna.                       

(25 marka) 

 

                                                                                                                      Total: 100 marka 


