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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 2016 
 

IR-RABA` SENA         L-ISTORJA (ĠENERALI)       L-ISKEMA TAL-MARKI  
 

1. 

1.1  il-Victoria Lines  (1) 

1.2  Inbena n-naħa tat-Tramuntana ta’ Malta.  (1) 

1.3 Inbena biex ikun hemm sistema ta’ difiża fit-tramuntana ta’ Malta fil-każ li ssir invażjoni 

mill-għadu.  (2) 

1.4  Forti Binġemma u Forti Mosta  (2) 

1.5  Ma ntużatx fi żmien ta’ gwerra għax sa dakinhar kien laħaq ġie vvintat l-ajruplan. Barra minn 

hekk il-kanuni kienu saru qawwija wisq u jwasslu aktar fit-tul biex dawn id-difiżi jkunu 

effettivi. (2) 

1.6  Forti Rinella u Forti Cambridge  (2) 

Total: 10 marki 

2. 

2.1 Il-kwistjoni tal-Lingwa.  (1) 

2.2  Keenan kien qiegħed jissuġġerixxi li l-Ingliż isir il-lingwa tat-tagħlim fl-iskejjel u  

 fl-università u b’hekk kien se jinqala’ t-Taljan.  (2) 

 

2.3  L-Ingliż kien importanti għall-kummerċ li kien isir fl-Imperu Ingliż kif ukoll bħala mezz li 

 bih il-Maltin setgħu jemigraw b’mod aktar faċli fil-kolonji l-oħra tal-Ingilterra.  (2) 

 

2.4  Il-klassijiet tan-nofs u l-għoljin diġà kienu jafu sewwa t-Taljan li kien meqjus il-lingwa  

 tal-kultura tal-Maltin. Dan kien iservi wkoll għall-Maltin li kienu jżuru l-Italja kemm għal 

skop ta’ studju kif ukoll għall-kummerċ.  (2) 

2.5  Matul it-Tieni Gwerra Dinjija l-Maltin kienu kontra t-Taljani li kkawżaw ħsara u tbatija.  (1) 

  Total: 8 marki 

3. 

3.1  Il-bini ta’ sors C huwa t-Teatru Rjal. Kienu jittellgħu opri fih. (2) 

3.2  It-Teatru Rjal inħaraq u reġa’ nbena imma matul it-Tieni Gwerra Dinjija ntlaqat mill-bombi 

tal-għedewwa u ġġarraf. Bħalissa jservi ta’ teatru open air.  (1) 

3.3  It-tfal qegħdin jilagħbu bil-boċċi.  (1) 

3.4  Dan it-tip ta’ logħob tradizzjonali juri s-sempliċità tal-ħajja f’dawk iż-żminijiet u kif it-tfal 

kienu jieħdu gost jilagħbu b’dak li jsibu.  (2) 
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3.5  Tnejn minn: l-istudju u d-daqq tal-mużika fil-każini, it-tombla, ħwienet tax-xorb, tlielaq tad-

dgħajjes u taż-żwiemel, festi tradizzjonali.  (2) 

Total: 8 marki 

 

4. 

4.1  Il-ġrajja tas-7 Giugno (is-7 ta’ Ġunju) 1919.  (1) 

4.2  Weġġgħu waqt inċidenti u sparar mit-truppi Ingliżi fit-toroq tal-Belt.  (1) 

4.3  Fil-Casino Maltese  kienu qegħdin jiltaqgħu r-rappreżentanti tal-għaqdiet Maltin u politiċi 

ewlenin biex jitolbu għall-kostituzzjoni.  (2) 

4.4  Filippo Sceberras  (1) 

4.5  Ħafna ħaddiema kienu tkeċċew mit-Tarzna wara tmiem l-Ewwel Gwerra Dinjija,  kien  

 jinħass l-għoli tal-ħajja speċjalment fil-prezz tal-ħobż, xi korsijiet fl-Università kienu ġew 

imtawla.  (3) 

4.6  Waħda minn: Il-Gvernatur ħatar kummissjoni biex tinvestiga u tagħti rapport fuq l-inċidenti li 

seħħu./Il-Gvern issussidja l-prezz tal-qamħ u raħħas il-ħobż./Ġiet imposta ċ-ċensura fuq il-

gazzetti./Bdew isiru taħdidiet ma’ Sir Filippo biex Malta tingħata kostituzzjoni.  (2) 

4.7  Il-Kostituzzjoni tal-1921 magħrufa bħala s-Self Government.  (1) 

4.8  Kostituzzjoni hija ġabra ta’ liġijiet li jirregolaw l-attività  politika tal-pajjiż.  (2) 

4.9  Illum is-7 Giugno huwa meqjus bħala wieħed mill-jiem nazzjonali ta’ Malta. Dakinhar tkun 

vaganza pubblika u jsiru ċerimonji kommemorattiva fuq il-monumenti li jfakkru dak  

 l-avveniment.  (1) 

Total: 14-il marka 

5. 

5.1  fil-Gran Brittanja  (1) 

5.2   Tfal qegħdin jaħdmu f’postijiet ta’ periklu.  (1) 

5.3  Tinġis tal-ajra miċ-ċmieni tal-fabbriki.  (1) 

5.4  Tnejn minn:  il-ferrovija/it-tractors/il-vapuri bl-istim  (2) 

5.5  ħadid u faħam  (2) 

5.6  Pajjiżi li żviluppaw l-industriji malajr: il-Gran Brittanja, Franza, il-Belġju. 

 Pajjiżi  b’industriji li baqgħu lura: ir-Russja, l-Italja, Spanja.  (6) 

Total: 13-il marka 

6. 

6.1  Il-Kabinett huwa l-grupp ta’ ministri li jiltaqgħu mal-Prim Ministru biex jiddiskutu temi 

importanti għall-pajjiż.  (2) 

6.2  Is-Senat kienet kamra fil-Parlament ta’ Malta fejn kienu jiltaqgħu r-rappreżentanti ta’ gruppi 

soċjali importanti fis-soċjetà Maltija.  (2) 
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6.3  Materji riżervati: Kienu oqsma li l-gvern ta’ Malta ma setax jieħu deċiżjonijiet fuqhom għax 

baqgħu fir-responsabbiltà tal-Gvern Ingliż wara l-Kostituzzjoni tal-1921.  (2) 

6.4  Lingwa uffiċjali hija lingwa li tintuża min-nies tal-post fil-korrispondenza amministrattiva u 

uffiċjali.  (2) 

6.5  Self Government; il-poter mogħti lin-nies tal-post minn dawk li jaħkmuhom biex imexxu 

lilhom infushom f’ xi oqsma politiċi importanti.  (2) 

Total: 10 marki 

7. 

7.1  Is-silta tirreferi għat-Tieni Gwerra Dinjija.  (1) 

7.2  Kellu jmur jgħix hemm għax kienu qegħdin isiru attakki qawwija mill-ajru.  (1) 

7.3  Il-wesgħa tal-Port il-Kbir inkluża l-Belt Valletta.  (1) 

7.4  Dawk kienu nħawi sensittivi ħafna għall-militar: kien hemm it-Tarzna u l-Ingliżi ma setgħux 

jużaw il-Port kif xtaqu minħabba dawn l-attakki. Barra minn hekk il-Belt kienet il-qalba 

amministrattiva u kummerċjali tal-pajjiż.  (2) 

7.5  ix-xelters  (1) 

7.6  Tnejn minn:  Matul il-gwerra ħafna tilfu l-propjetà tagħhom kif ukoll il-ħajja jew tagħhom 

jew ta’ qrabathom. Kien hawn ukoll il-faqar.  (2) 

7.7  Il-George Cross ingħata biex jgħolli l-moral tan-nies tal-gżira.  (1) 

7.8  Il-Victory Kitchens infetħu biex l-ikel li kien għad baqa’ jitqassam b’mod ġust u jittaffa 

 l-ġuħ.  (1) 

7.9  Issemmew hekk biex ifakkru lill-Maltin fir-rebħa li tiġi jekk iżommu sod.  (1) 

Total: 11-il marka 

8. 

8.1  L-ewwel ġrajja li seħħet kienet l-Indipendenza.  (1) 

8.2 Dr George Borg Olivier  (1) 

8.3  Is-Sur Dom Mintoff  (1) 

8.4  Pajjiż indipendenti tfisser pajjiż li r-rappreżentanti tal-parlament tiegħu jistgħu jieħdu 

deċiżjonijiet importanti fit-taxxa u fil-liġijiet.  (2) 

8.5  Il-Kap tal-Istat ta’ Malta beda jkun il-President.  (1) 

Total: 6 marki 

 

 

 

 

 



Paġna 4 minn 4  L-Istorja (Ġenerali) – L-Iskema tal-Marki – Ir-Raba’ Sena tas-Sekondarja – 2016 

9. 

L-istudenti għandhom juru li jafu tagħrif u kunċetti storiċi. Jeħtieġ li jkunu jafu jinterpretaw dak li 

huwa mitlub minnhom fil-mistoqsija u juru li jafu jesprimu sens ta’ empatija fl-istorja. L-istudenti 

għandhom ikunu jafu jħaddnu l-ħiliet fl-istruttura tal-kitba u fl-analiżi ta’ fatti u opinjonijiet storiċi. 

L-użu korrett tal-lingwa huwa mistenni, iżda żbalji fl-ortografija m’għandhomx ikunu ppenalizzati. 

Marki jingħataw għal tagħrif relevanti fuq it-tema magħżula mill-kandidat.   

9.1  L-istudenti jistgħu jsemmu dawn il-punti:  l-emigrazzjoni fl-Afrika ta’Fuq u fil-kolonji tal-            

       Imperu Ingliż wara it-Tieni Gwerra Dinjija. 

 

9.2  L-istudenti jistgħu jsemmu dawn il-punti:  Il-preżenza tat-truppi Ingliżi u kif għenu biex  

       tissaħħaħ l-ekonomija, it-turisti fl-ekonomija tal-lum. 

 

9.3  L-istudenti jistgħu jsemmu dawn il-punti:  Il-ħajja sempliċi tal-Maltin fl-irħula b’kuntrast mal-   

       ħajja fl-ibliet. 

 

Total: 20 marka 

 

 

 

 

 

 


