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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)        L-Iskema tal-Marki  
 

Taqsima A 

1. b 2. b 3.  c 4. a 5.  b 6. c 7.  a 8. c 9. b 10. b 

          (10 marki) 

It-tweġibiet li ġejjin huma biss indikattivi, għalhekk tweġibiet oħra validi għandhom jiġu aċċettati. 

Taqsima B 

Numru Marki Tweġibiet 

1. 2 L-istil ta’ ħajja tfisser kif il-persuni qed jgħixu ħajjithom. Dan 

jiddependi minn użanzi u tradizzjonijiet li writna mill-imgħoddi u 

influwenzi ġodda li qed jidħlu f’pajjiżna. 

2. 6  

(1,1,1) 

(1,1,1)  

Tliet fatturi li jħallu impatt fuq l-istil ta’ ħajja tal-Maltin huma l-mass 

midja, l-emigrazzjoni u t-turiżmu. L-eżempji jistgħu jinkludu l-

influwenza fuq valuri mit-televiżjoni u l-internet; drawwiet barranin 

jaffettwaw l-ilbies, il-mużika u d-divertiment; l-emigrazzjoni taffettwa l-

kuxjenza dwar id-diversità, twemmin reliġjuż u ikel varjat. 

(Jagħtu eżempju wieħed għal kull fattur.) 

3. 2 Ngħidu li Malta qed issir multikulturali għax deħlin ħafna iktar stili ta’ 

ħajja differenti u modi minn kulturi oħra li qed jinfluwenzaw il-ħajja tal-

poplu Malti. 

4. 6        

(1,1,1) 

(1,1,1) 

Tliet eżempji ta’ modi ta’ divertiment tal-imgħoddi minn: għana, festa 

tar-raħal, ħwienet tal-inbid, Karnival. 

Tliet eżempji ta’ modi ta’ divertiment tal-lum minn: weekend breaks, 

diskoteki, bar-b-ques, beach parties. 

5. 5 

(1,1,1, 

1,1) 

Ħames eżempji minn: moda Ewropea ta’ ħwejjeġ; ikel fis-supermarkets 

minn kull reġjun tad-dinja; restoranti barranin bħal dak Ċiniż u Indjan; 

knejjes ta’ reliġjonijiet differenti bħall-moskea; żwiġijiet bejn koppji ta’ 

razza jew kulur differenti minn xulxin jew koppji tal-istess sess. 

       6. 4       

(1,1,1,1) 

Il-vantaġġi ta’ multikultura huma li jkun hemm diversità u l-kultura tkun 

iktar interessanti. L-iżvantaġġi huma li n-nies tal-pajjiż ma jaċċettawx 

kulturi differenti u jqum ħafna razziżmu jekk il-poplu ma jkunx edukat.   

TOTAL 25  
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Taqsima C 

Numru Marki Tweġibiet 

1.        5 

(1,1,1, 

1,1) 

Ħames eżempji minn: ċittadin igawdi d-dritt tal-vot; dritt tal-opinjoni; 

dritt tal-pluraliżmu; dritt għat-twemmin ħieles; dritt tal-protezzjoni; dritt 

li jitlaq minn pajjiżu meta jrid u jiġi lura meta jrid ukoll. 

2.        5 

(2,1,1,1) 

Ir-relazzjonijiet industrijali huma l-mod kif l-imsieħba soċjali jiddiskutu 

bejniethom biex jilħqu qbil fuq kundizzjonijiet differenti li jirrigwardaw 

ix-xogħol. Dawn jistgħu jkunu dwar pagi, ħinijiet, sahra, drittijiet u 

iktar. L-imsieħba soċjali huma l-gvern, il-ħaddiema u min iħaddem.  

3. 5 

(2,1,1,1) 

Trejd Unjin hi għaqda li taħdem għad-drittijiet tal-ħaddiema. Din 

titkellem u tinnegozja għan-nom tal-ħaddiema. Żewġ eżempji ta’ trejd 

unjins minn: l-MUT (Malta Union of Teachers), UĦM (Union 

Ħaddiema Magħqudin), GWU (General Workers Union).   

4.        5 

(1,1,1,1,1) 

Ħames eżempji ta’ affarijiet li jistgħu jużaw il-ħaddiema għall-

protezzjoni u iktar sigurtà minn: elmi, ġagagi, nuċċalijiet, żraben tas-

sigurtà, jintrabtu b’harnesses, ingwanti. 

5. 5          

(2,1,1,1) 

Koperattiva hi għaqda ta’ ħaddiema li kollha jitqiesu ugwali u 

għandhom vot wieħed li jużaw meta jieħdu deċiżjonijiet dwar tmexxija 

tal-koperattiva. Tliet eżempji ta’ koperattivi minn: KKĠ (Koperattiva 

Kummerċ Ġust); Koperattiva tal-coaches u mini buses; Agri-Coop 

(koperattiva tal-bdiewa); koperattiva tas-sajjieda.  

TOTAL         25  

 

 

Taqsima D 

Il-15-il marka jingħataw skont id-dettall tat-tweġiba u skont kemm juru li jafu s-suġġett.  

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

aċċettata. 

 

1. L-effetti pożittivi tal-immigrazzjoni irregolari fuq l-istil tal-ħajja tal-Maltin jinkludu: 

 Użanzi minn kulturi differenti qed jiġu aċċettati fostna l-Maltin. Ċertu xogħol li l-Maltin ma 

jridux jagħmlu minħabba l-paga baxxa, sigħat twal kif ukoll xogħol ta’ strapazz u tbatija bħal  

xogħol fil-kostruzzjoni, jispiċċaw jagħmluh huma.  

L-effetti negattivi tal-immigrazzjoni irregolari fuq l-istil tal-ħajja tal-Maltin jinkludu: 

 Tiżdied in-nefqa fuq servizzi pubbliċi bħal edukazzjoni u saħħa. Fil-postijiet fejn hemm 

konċentrazzjoni ta’ immigranti jaqa’ l-prezz tal-propjetà. 
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2. Dari l-ikbar ammont ta’ ħaddiema kien jinsab fis-settur primarju, jiġifieri ħaddiem kien ikun 

bidwi jew sajjied. Dawn kienu jaħdmu għal rashom xi biċċa art tagħhom stess u jrabbu xi 

annimali biex jieklu u jieħdu xi prodotti mingħandhom għall-familja kollha. Iżda mal-wasla tar-

rivoluzzjoni industrijali, bosta nies ippreferew jaħdmu fl-industrija u jkomplu l-iskola biex 

jilħqu f’xi professjoni. Iktar ma żviluppa l-pajjiż, iktar il-ħaddiema bdew jaħdmu fis-settur 

terzjarju – dak imsejjaħ tas-servizzi. Ix-xogħol lil hinn mid-dar beda jieħu ħafna ħin u jrendi 

pagi tajbin tant li t-talba għas-servizzi dejjem baqgħet tiżdied.    

3. Gruppi ta’ pressjoni huma gruppi li jirrappreżentaw idea ta’ minoranza u dawn jiltaqgħu biex 

imexxu ’l quddiem l-idea tagħhom quddiem il-gvern u l-poplu biex jew iwaqqfu xi liġi milli 

tgħaddi jew biex jitolbu xi tibdil fil-liġi biex l-interessi tagħhom ukoll jiġu rispettati. Dawn it-

tipi ta’ gruppi nsibuhom biss f’pajjiżi demokratiċi għax f’dawn il-pajjiżi kull ċittadin igawdi d-

dritt għall-espressjoni u d-dritt li jingħaqad ma’ liema grupp jixtieq biex isaħħaħ l-interessi 

tiegħu. Ħafna drabi dawn it-tipi ta’ gruppi jwasslu għall-bidla fis-soċjetà. 

      (15-il marka) 

 

Taqsima E 

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

aċċettata. 

Il-25 marka għandhom jitqassmu hekk: 

20-25: tajba ħafna 

15-19: tajba 

12-14: mhux ħażina 

0-11: mhux tajba 

 

L-istudenti huma mistennija joħorġu b’ideat bħal: 

1. Il-modi ta’ divertiment bejn dawk tal-imgħoddi u dawk tal-lum inbidlu b’mod drastiku. Qabel 

fil-ħin liberu n-nies kienu jiltaqgħu fit-toroq u joqogħdu jseksku fuq dik u fuq l-oħra jew 

jilagħbu t-tombla jew jgħidu xi posta rużarju flimkien. L-irġiel kienu jmorru sal-każin jew 

joqogħdu fuq iz-zuntier jitkellmu waqt li t-tfal kienu jilagħbu fit-toroq tar-raħal. Il-ġurnata 

kienet tibda ma’ tlugħ ix-xemx u tispiċċa ma’ nżulha. Iż-żgħażagħ kienu jew jinżlu sal-belt 

imorru t-talkies jew joqogħdu jimxu flimkien mat-toroq. Kienu wkoll jiċċelebraw festi bħall-

Imnarja, San Martin u San Girgor. Illum in-nies għandhom ħafna iktar ħin liberu u skont l-

ammont ta’ flus li jkollhom, jiddevertu b’modi differenti. Jagħmlu xi tip ta’ sport, logħob fuq 

il-kompjuter, isiefru jew jingħaqdu fi klabbs. Iż-żgħażagħ illum l-iktar li jħobbu huma d-

diskoteki u l-bars ġewwa Paceville fejn iqattgħu sas-sigħat bikrin ta’ filgħodu. 

2. L-effetti li żoni industrijali jħallu fuq il-pajjiż jiddependi fuq il-livell ta’ żvilupp li t-tali pajjiż 

ikun laħaq. Iktar mal-pajjiż ikun żviluppat, suppost inqas l-impatt li dawn iż-żoni jħallu fuq l-

ambjent. Fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, żoni industrijali jkollhom ċmieni li jdaħħnu b’duħħan 

iswed, jitfgħu kimiċi u msieħen fil-baħar u dan jikkawża ħsara kbira għall-ħut u ħlejjaq oħra. 

Jintrema wkoll żejt maħruq li jħalli danni kbar fuq l-ambjent. Iżda fil-pajjiżi żviluppati ż-żoni 

industrijali ma jħallux daqshekk impatt jew jekk iħallu dan ma jkunx daqshekk viżibbli. Meta 

jarmu skart ġieli anke tossiku, dan jagħmluh fil-pajjiżi jew ibħra tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw 

biex pajjiżhom jibqa’ jidher nadif. Madankollu l-eżistenza tal-industrijalizzazzjoni qed tħalli 

impatt enormi kemm fuq l-ambjent naturali kif ukoll fuq dak mibni. Sorsi ta’ tniġġis jiżdiedu 
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mal-iżvilupp tal-ibliet u jikkawżaw kontaminazzjoni fl-arja, fl-ilma u fil-ħamrija. Jagħmlu 

stress qawwi fuq il-kwalità ta’ arja u ilma fuq livell lokali, reġjonali u globali. Irridu niftakru li 

l-ambjent m’għandux fruntieri allura ħsara f’pajjiż wieħed tista’ ssarraf fi ħsara għal kulħadd. 

Kull industrija tista’ tkun kaġun ta’ tisħin globali u bidliet oħra fil-klima li qed isiru inkwetanti 

ħafna. 

3. F’Malta ma tantx għandna prodotti li nesportaw għax ma tantx għandna riżorsi naturali, 

għaldaqstant niddependu ħafna fuq l-importazzjoni ta’ prodotti minn pajjiżi barranin. Biex 

nagħmlu tajjeb għal din l-importazzjoni aħna noffru servizzi, speċjalment lit-turisti. Il-flus li 

ndaħħlu mit-turiżmu jagħmel tajjeb għal dan l-infiq. Sirna wkoll nesportaw patata, basal u fjuri 

lejn pajjiżi Ewropej u ħut imkabbar fil-fish farms tal-akkwakultura. Qegħdin ukoll noffru 

servizzi ta’ offshore banking u betting companies kif ukoll call services mill-banek lejn pajjiżi 

barranin. L-introjtu minn dan kollu jgħin biex fl-aħħar tas-sena l-gvern ikun jista’ jagħmel 

bilanċ tal-pagamenti. 

4. Qabel f’Malta konna nafu biss bi tmexxija ta’ Gvern Ċentrali iżda dan ma kienx jista’ jlaħħaq 

mal-manteniment tal-lokalitajiet individwali u l-ambjent beda kulma jmur ibati. Dan wassal 

għall-ħolqien ta’ gvernijiet lokali iktar magħrufa bħala l-Kunsilli Lokali. Fil-bidu tagħhom 

dawn ma tantx ingħataw responsabbiltajiet iżda kulma jmur, dawn issa qed jieħdu ħsieb l-

infrastruttura tal-villaġġ jew belt, joffru servizzi ta’ għajnuna lin-nies tal-post, iħaddmu nies li 

jnaddfu t-toroq u jiġbru l-iskart, joffru day care centres għall-anzjani, child care għat-trabi u 

ċentri sportivi għat-tfal. Dawn ħadu ħafna mix-xogħol li kien qabel f’idejn il-gvern u llum in-

nies draw li jinqdew fil-lokal u mhux joqogħdu jinqalgħu biex isibu fejn jilmentaw.        

(25 marka) 

Total tal-karta: 100 marka 

 

 


