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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 
 

IR-RABA’ SENA      L-ISTUDJI SOĊJALI (Option)   L-ISKEMA TAL-MARKI 
 
It-tweġibiet li ġejjin huma biss indikattivi, għalhekk tweġibiet oħra validi għandhom jiġu aċċettati. 

 
Taqsima A 

 

Numru Marki                            Tweġibiet 

1. 5 

(2,3) 

Reliġjon hi sistema ta’ twemmin fis-sopranatural u f’duttrina li toffri xi 

forma ta’ spjegazzjoni għall-mistoqsijiet il-kbar tal-ħajja bħalma huma t-

tbatija u l-mewt. 

Il-bniedem isib konsolazzjoni u serħan tal-moħħ fejn jidħlu l-

mistoqsijiet il-kbar dwar l-eżistenza tal-bniedem. 

2. 5  

(1,1,1,1,1) 

Il-Ħindu, il-Ġudajiżmu, il-Buddiżmu, il-Kristjaneżmu u l-Islam. 

3. 5  

(1,1,1,1,1) 
 Funzjoni tat-tixrid tal-valuri li toħloq għaqda bejn il-membri li 

jħaddnu l-istess valuri. 

 Funzjoni ta’ identità għax bniedem jifhem iktar lilu nnifsu u lill-

oħrajn. 

 Funzjoni ta’ kontroll soċjali billi turi x’valuri għandek tħaddan u kif 

suppost tgħix. 

 Funzjoni t’appoġġ għax bniedem isib l-għajnuna fir-reliġjon billi 

din toffrilu tifsira u skop għall-ħajja.  

 Funzjoni ta’ żvilupp, għax ladarba din hi daqstant importanti 

ovvjament li ser tkun influwenti kemm fl-iżvilupp tal-individwu kif 

ukoll tas-soċjetà.  

4. 4 

(2,1,1) 

Sekulariżmu: il-proċess f’soċjetajiet moderni fejn ideat u 

organizzazzjonijiet reliġjużi jitilfu xi ftit jew wisq mill-influwenza li 

jkollhom fuq is-soċjetà. Dan minħabba li l-membri jibdew jirrikorru għal 

mezzi ta’ informazzjoni oħra, bħalma hi x-xjenza, minflok jirrikorru lejn 

il-knisja. Eżempji: Nuqqas ta’ attendenza għal funzjonijiet reliġjużi. In-

nies saru jadottaw aktar valuri soċjali flok reliġjużi, bħal meta għadda r-

referendum tad-divorzju.  

5. 6 

 

Illum minħabba l-globalizzazzjoni u l-effett tal-midja u taħlit ta’ popli fl-

istess pajjiż, qed ngħixu viċin xulxin u nipprattikaw twemmin differenti 

minn ta’ xulxin. Qed insibu postijiet għat-talb differenti fl-istess pajjiż 

għalhekk jekk il-poplu ma jkunx edukat biex juri tolleranza u rispett lejn 

min jemmen differenti minnu, se jkun hemm inkwiet u qawmien ta’ 

ideat fundamentalisti. Jistgħu wkoll iwasslu għall-ġlied jew gwerer bejn 

il-popli. Għalhekk l-istituzzjoni edukattiva għandha rwol importanti 

ħafna x’tilgħab. 

TOTAL 25  
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Taqsima B 

 

Numru Marki Tweġibiet 

1. 6 

(1,1,1,1,1,

1) 

 Ir-radju: jirrilassana; iżommilna kumpanija; permezz tiegħu naġġornaw 

ruħna 

 It-televixin: permezz tiegħu, it-telespettaturi barra li jisimgħu jkunu 

jistgħu wkoll jaraw dak li jkun qed jiġri; iwassal valuri minn pajjiżi 

differenti; naraw stili ta’ ħajja/kulturi oħra 

 Il-gazzetti: iżommuna infurmati fuq dak li qed jiġri f’pajjiżna kif ukoll 

f’pajjiżi barranin, kemm jekk huma aħbarijiet, sports jew opinjonijiet 

 

Dawn kollha llum jistgħu jinsabu wkoll online. 

2. 4 

(2,2) 

Il-pluraliżmu tax-xandir ifisser li llum insibu għażla kbira ta’ ġurnali u 

stazzjonijiet, kemm tar-radju kif ukoll tat-televixin, lokali kif ukoll barranin 

u li permezz tagħhom nistgħu nisimgħu opinjonijiet differenti tas-soċjetà. 

Minħabba d-dritt għall-opinjoni li tiġi rispettata permezz tal-pluraliżmu, 

ngħidu li d-demokrazija qed tiġi msaħħa. 

3. 5 

(1,2,2) 

Netwerk soċjali huma siti li jlaqqgħu nies flimkien. Dawn jistgħu jkunu nies 

li qatt ma ltaqgħu flimkien fiżikament jew li ilhom ma jaraw ħafna lil xulxin. 

Effetti pożittivi: li ssir taf nies minn pajjiżi u kulturi differenti. Ikun hemm 

ħafna gruppi ta’ interessi partikulari li tista’ tingħaqad magħhom biex 

taqsam informazzjoni u tagħrif dwar interessi komuni.  

Effetti negattivi: li jista’ jsir bullying u li l-profil tal-persuna 

b’informazzjoni privata tista’ taqa’ f’idejn nies li jużawha ħażin. Dawn is-

siti qegħdin inaqqsu l-kommunikazzjoni fiżika bejn il-persuni. 

4. 4 

(1,1,1,1) 

Erba’ funzjonijiet huma:  

 tixrid ta’ informazzjoni,  

 mezz ta’ edukazzjoni,  

 funzjoni ta’ divertiment u  

 funzjoni ta’ soċjalizzazzjoni. 

5. 6 

(1,1,1,1,1,

1) 

Vantaġġi (isemmu tlieta):  

 Il-midja għandha s-saħħa li tilħaq ammont kbir ta’ nies minn pajjiżi 

differenti. 

 L-udjenza jkollha informazzjoni dwar dak li qed jiġri madwar id-dinja fi 

ftit minuti u fil-kumdità ta’ darha. 

 Il-midja hija waħda mill-aħjar forom ta’ divertiment. 

 Il-mezzi ta’ komunikazzjoni jistgħu jintużaw bħala mezzi kif teduka 

ruħek. 

 

Żvantaġġi:  

 Il-midja taf twassal informazzjoni li mhux dejjem tkun korretta. 

 Il-midja tista’ tintuża biex tinfluwenza lill-udjenza b’mod negattiv. 

 L-individwu jista’ jinterpreta xi ħaġa li jkun segwa fil-midja b’mod 

mhux daqstant korrett. 

TOTAL 25   
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Taqsima C 

 

Numru Marki Tweġibiet 

1 5 

(1,2,2) 

Il-kelma welfare tfisser għajnuna jew ħarsien.  

Welfare state hi s-sistema ta’ għajnuna soċjali li l-gvern jagħti lill-poplu 

biex permezz ta’ din l-għajnuna jagħmel dak li nsejħulu ridistribuzzjoni tal-

ġid. Dan jingħata f’forma ta’ servizzi u benefiċċji.  

Welfare society hi servizzi u benefiċċji li jingħataw mill-privat bil-ħlas. Din 

isservi bħala għajnuna għall-gvern biex jittaffa ftit il-piż  minn fuq l-istat u 

fuq min iħallas it-taxxi.  

2 4 

(2,2) 

Fi stat totalitarju ma jsirux elezzjonijiet, iżda l-mexxejja jeleġġu lilhom 

infushom u jiggvernaw bl-użu tal-forza u l-biża’. Ma jirrispettaw l-ebda 

libertajiet, anzi jrażżnu u jxekklu kemm jista’ jkun liċ-ċittadin. 

Fi stat demokratiku jiġu rispettati d-drittijiet taċ-ċittadin, fosthom id-dritt 

tal-vot, li permezz tiegħu jiġi elett il-gvern. Jiġi pprovdut spazju għall-

pluraliżmu tax-xandir u l-midja, kif ukoll tiġi rispettata l-opinjoni u d-dritt 

tat-twemmin.  

3 5 

(1,1,1,1,1) 
 Nuqqas ta’ flus fl-idejn li jista’ jwassal għal iżjed qgħad; 

 Vjolenza, serq u delinkwenza; 

 Familji mċaħħda minn ċertu bżonnijiet; 

 Stigma fuq min ikun qiegħed u l-familjari tiegħu; 

 Piż ikbar fuq il-gvern u fuq min iħallas it-taxxi. 

4 5 

(1,1,1,1,1) 
 Li jirrispetta lill-ħaddiema; 

 Li jħallas paga ġusta; 

 Li jipprovdi kundizzjonijiet nodfa; 

 Li jara li m’hemmx periklu; 

 Li jipprovdi l-ilbies kollu meħtieġ għas-sigurtà u saħħa tal-ħaddiema. 

5 6 

(3,3) 

Karl Marx jgħid li soċjetà jkollha klassijiet soċjali bbażati fuq il-livell 

ekonomiku u l-istatus soċjali marbut ma’ din l-istess klassi. Hu jgħid li biex 

jispiċċaw id-differenzi bejn il-klassijiet soċjali jrid jieħu kollox f’idejh l-istat 

u jħaddem lil kulħadd miegħu u jqassam il-ġid tal-pajjiż b’mod ugwali. Ma 

jkunx hemm proprjetà privata.  

Max Weber jgħid li mhux bilfors li l-klassi soċjali, l-istatus tal-bniedem u l-

poter ikunu f’idejn l-istess grupp ta’ persuni iżda hu jinsisti li jekk jiġu 

pprovduti l-opportunitajiet, kulħadd ikollu l-istess ċans biex javvanza. 

TOTAL 25   
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Taqsima D 

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

F’din it-taqsima l-25 marka jitqassmu kif jidher hawn taħt: 

20-25: tajjeb ħafna 

15-19: tajjeb 

12-14: mhux ħażin 

0-11: mhux tajjeb 

 

L-istudenti huma mistennija joħorġu b’ideat bħal: 

 

1. It-tliet istituzzjonijiet inkarigati mill-ħarsien tal-kostituzzjoni huma:  

L-istituzzjoni leġiżlattiva li tinstab fil-Parlament u li x-xogħol tagħha hu li timplimenta 

liġijiet ġodda permezz tal-ħidma kontinwa tal-gvern bil-għajnuna u parteċipazzjoni tal-

oppożizzjoni. 

L-istituzzjoni amministrattiva li tinstab f’Kastilja u li hi inkarigata mill-amministrazzjoni 

tal-liġijiet u t-twettiq tagħhom. Dan ix-xogħol isir mill-ministri u mill-ħaddiema taċ-ċivil. 

L-istituzzjoni ġudizzjarja li tinstab fil-Qorti u li tieħu ħsieb iż-żamma tal-liġi u l-ksur tal-

istess liġi. Dan ix-xogħol isir mill-imħallfin, maġistrati u avukati biex il-kostituzzjoni dejjem 

tiġi mħarsa u rispettata. 

 

2. Il-Kunsilli Lokali huma wkoll imsejħa gvern lokali għax dawn għandhom sehem fit- 

tmexxija tal-pajjiż u huma inkarigati mit-tmexxija tal-lokal tagħhom. Qabel ma kien hawn 

il-kunsilli, it-tmexxija kienet kollha f’idejn gvern ċentrali. Issa permezz tal-kunsilli naraw 

firxa ikbar ta’ poter u devoluzzjoni ta’ poter miċ-ċentru għal-lokal. Barra minn hekk iċ-

ċittadin illum mhux biss jivvota darba kull ħames snin biex jeleġġi r-rappreżentanti tiegħu 

fil-gvern, iżda llum jivvota wkoll kull erba’ snin biex jagħżel lil min jixtieq biex jieħu ħsieb 

il-lokal tiegħu.  Għalhekk ngħidu li dawn saħħu l-idea ta’ demokrazija fil-pajjiż għax qed 

jagħtu ċans dejjem iktar għal parteċipazzjoni attwali ta’ kull wieħed u waħda minnha. 

 

3. Bniedem jista’ jkun marid kemm fiżikament, mentalment u anke soċjalment u dawn it-tliet 

aspetti jaħdmu id f’id biex bniedem ikun ikkunsidrat f’saħħtu. Kawżi soċjali li jistgħu 

jaffettwaw bniedem u jwasslu biex imarrduh jistgħu jkunu l-faqar, fejn bniedem iħossu 

inkwetat għax ma jkunx jaf minn ġurnata għall-oħra jekk hux ser isib ikel u xorb adekwat u 

dar fejn joqgħod għalih u għall-familjari li jkun responsabbli għalihom. Dan kollu jikkawża 

stress li minnu nnifsu hu ħażin għas-saħħa. Nuqqas ta’ sigurtà fuq il-post tax-xogħol, 

akkomodazzjoni b’numru eċċessiv ta’ residenti jew li tinsab fi stat ħażin, it-tniġġis 

ambjentali u nuqqas ta’ iġjene kollha jaffettwaw is-saħħa. 

 

4. Fid-dinja tal-lum iż-żgħażagħ jaffaċċjaw numru kbir ta’ problemi soċjali fosthom insibu : l-

abbuż mid-droga, mill-alkoħol u mis-sigaretti li ħafna drabi dan jiżdied meta ż-żgħażagħ 

ikunu influwenzati minn peer pressure, li fih innifsu wkoll joħloq problema ġieli anke ta’ 

bullying. It-tqala ta’ tfajliet adolexxenti fejn tfal irabbu lit-tfal ġieli b’nuqqas ta’ appoġġ/ 

sapport mill-familja tagħhom. L-attitudni lejn is-sess u l-mard trażmess sesswalment li jiġi 

minn nuqqas ta’ edukazzjoni dwar prekawzjonijiet li jistgħu jittieħdu biex dan jiġi evitat. Id-

devjanza, id-delinkwenza u problemi ta’ nuqqas ta’ opportunitajiet ta’ xogħol huma 

problemi oħra.     

 

                                                                                                            Total: 25 marka 

                                                             

Total tal-karta: 100 marka 

 


