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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 
 

L-EWWEL SENA L-ISTUDJI SOĊJALI L-ISKEMA TAL-MARKI 
 

Taqsima A 

 

1. konsumatur 2. l-ambjent 3. prodotti 4. servizzi 5. jinxtraw 

6. fundamentali 7. ħajja 8. demokratika 9. liberu 10. rispett 

marka x 10 = 10 marki 

 

Taqsima B 

 

KOLONNA A NUMRU KOLONNA B 

1. Persuna hi  2 
żewġ persuni jew aktar jaħdmu u jgħinu lil 

xulxin. 

2. Kollaborazzjoni tfisser li  7 dak ta’ student, iben jew bint. 

3. Rispett jidher meta 4 
nies li jgħixu flimkien f’art, b’liġijiet u drawwiet 

komuni. 

4. Soċjetà hi grupp ta’  9 
azzjoni li għandek tieħu int mis-soċjetà bħall-

edukazzjoni. 

5. L-identità tagħna hi magħmula 

minn dawk 
3 tammira u tifhem lil persuni oħra.  

6. Soċjalizzazzjoni hi  10 obbligu, reponsabbilità jew dover. 

7. Eżempju ta’ rwol huwa  5 l-affarijiet li jagħmluk dak li int. 

8. F’demokrazija persuna għandha 

dritt  
11 

li nista’ nixtri iżda jekk irrid nista’ ngħaddi 

mingħajrhom. 

9. Dritt hu  1 ħlejqa soċjali. 

10. Dmir hu 8 issemma leħinha u tagħti opinjoni billi tivvota.  

11. Xewqat huma affarijiet 6 
t-tagħlim ta’ drawwiet, normi u valuri tas- 

soċjetà. 

marka x 10 = 10 marki 

 

 

Taqsima C 

 

1. c 2. a 3. b 4. b 5. a 

6. c 7. b 8. a 9. c 10. c 

marka x 10 = 10 marki 

IL-LIVELLI 

         

5 – 6 – 7 – 8 

 

 

  

5-6-7-8 
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Taqsima D 

 

Mistoqsija Marki Tweġibiet 

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

valida għandha tkun aċċettata. 

1 1,1 (2) Falz Sess għandu x’jaqsam mal-ġisem filwaqt li ġeneru hu 

skont is-soċjetà kif tħares lejk. 

2 1,1 (2) Veru Fil-fabbriki jagħmlu l-affarijiet biex jinbiegħu minn 

postijiet oħra.  

3 1,1 (2) Veru Kull persuna għandha identità differenti. 

4 1,1 (2) Falz Biex taħdem fi grupp hemm bżonn ta’ kollaborazzjoni. 

5 1,1 (2) Falz Tfisser li jien noqgħod fil-belt jew raħal tiegħi. 

TOTAL 10   

 
Taqsima E 

 

Mistoqsija Marki Tweġibiet 

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

valida għandha tkun aċċettata. 

1 4 Lil Anita ngħidilha biex ma taqtax qalbha u li hi kapaċi daqs is-subien. 

Ngħidilha wkoll li nippruvaw inħeġġu lil bniet oħra biex jidħlu għal din l-

elezzjoni huma wkoll.  

2 4 Għandi nkellmu u nispjegalu li ma jistax ikun li dejjem tgħaddi tiegħu. 

Hemm bżonn li jċedi għax fi grupp irridu naċċettaw lil xulxin.  

3 4 

 

Biex soċjetà timxi ’l quddiem importanti li jkun hemm rispett lejn kulħadd, 

jaqbel u ma jaqbilx miegħi. Importanti li ma nimxux bis-sistema ta’ għajn 

għal għajn u sinna għal sinna. 

4 4 Ħafna mill-ħwienet żgħar qed jagħlqu għax mhux qed ilaħħqu mal-

kompetizzjoni tal-ħwienet il-kbar. Ħafna ħwienet kbar jagħtu ħafna offerti li 

l-ħwienet żgħar ma jistgħux jagħtuhom.  

5 4 Ix-xogħol tad-dar għandu jinqasam bejn tnejn mhux tagħmlu kollu l-mara. 

Importanti li kulħadd jagħti daqqa t’id ħalli x-xogħol jinqasam u mhux 

tagħmlu biss persuna waħda.  

TOTAL  20  

 

 

Taqsima F 

 

Mistoqsija Marki Tweġibiet 

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

valida għandha tiġi aċċettata. 

1  1 Tifel suldat, Ħolma, Kemm nixtieq il-Paċi 

2  1,1,1,1  

(4) 

L-istudenti għandhom isemmu erba’ drittijiet minn: 

 id-dritt għall-edukazzjoni  

 id-dritt għas-sigurtà  

 id-dritt għal twemmin reliġjuż 

 id-dritta għall-opinjoni 

 id-dritt għal servizzi tas-saħħa 
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3  1,1,1 

(3) 

Id-demokrazija bdiet f’Ateni. L-irġiel li kienu liberi u kellhom l-art setgħu 

jiltaqgħu u jiddiskutu kwistjonijiet li jolqtuhom fi pjazza (agora). In-nisa u 

l-iskjavi kienu esklużi minn dan il-proċess.  

4  1,1 

(2) 

L-istudenti għandhom isemmu żewġ dmirijiet minn: 

id-dmir li jivvota, li juri rispett, li jobdi l-liġijiet, li jħallas it-taxxi. 

5  1,1,1,1,1,1 

(6) 

1) L-istituzzjoni leġislattiva – tinvolvi grupp li jkollu l-poter u d-dritt li 

jagħmel u jbiddel il-liġijiet 

 

2) L-istituzzjoni ġudizzjarja – twettaq ġustizzja u tħares il-liġijiet li 

qegħdin fis-seħħ fil-pajjiż 

 

3) L-istituzzjoni amministrattiva – tinvolvi grupp ta’ nies li jaraw li l-

liġijiet ikunu qed jitpoġġew fil-prattika u mwettqa tajjeb 

6  3,1 

(4) 

Demokrazija hi s-sistema ta’ kif soċjetà titmexxa b’libertajiet u dmirijiet.  

Persuna tista’ tivvota lil min trid, tista’ toħroġ għall-politika, tista’ tagħti 

opinjoni personali u tkun parti minn grupp, partit jew għaqda.  

 

L-istudenti għandhom isemmu eżempju ta’ demokrazija fl-iskola minn: il-

kunsill tal-istudenti, il-kumitat tal-ekoskola u l-kunsill skolastiku.  

TOTAL 20  

 

 

Taqsima G 

 

Fil-komponiment, l-istudenti għandhom juru li jafu s-suġġett, jagħtu definizzjonijiet ċari u joħorġu 

b’ideat rilevanti. L-20 marka jitqassmu kif ġej: 

17-20 – Tajjeb ħafna 

13-16 – Tajjeb 

10-12 – Mhux Ħażin 

0 - 9 – Mhux tajjeb 

 

1.   Identità personali – dak li jagħmlek dak li int, isem, tul, apparenza 

 Identità soċjali – ir-rwoli li għandek fis-soċjetà, kif għandek iġġib ruħek 

bħala iben/bint, student/a 

 Identità lokali – il-fatt li tkun ġej minn xi belt jew raħal u tkun influwenzat 

min-nies ta’ dik il-belt jew raħal, djalett 

 Identità nazzjonali – il-fatt li int tkun twelidt f’pajjiż, eż. f’Malta, bil-lingwa, 

karnaġġjon partikolari. 

 Identità Ewropea – aħna parti mill-Ewropa. 

 Identità globali – aħna lkoll bnedmin u d-dinja hija darna. 

2.   Peress li d-drittijiet fundamentali huma mħarsa, persuna tkun aktar libera. 

 Drittijiet fundamentali jinkludu d-dritt għall-ħajja, għall-ikel, għall-

protezzjoni, għall-opinjoni politika, għall-opinjoni reliġjuża u ta’ 

assoċjazzjoni. 

 Persuna tingħata edukazzjoni u tkun libera li tkompli tistudja. 

 Bid-drittijiet fundamentali mħarsa, persuna tkun tista’ taħseb kif se tirnexxi u 

tkun tista’ tgħix bla biża’. 

 Persuna tkompli taħdem biex timxi ’l quddiem. 
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3.   L-ewwel, il-prodott għandu bżonn il-materja prima.  

 Il-materja prima tittieħed fil-fabbriki fejn dan jinħadem biex isir prodott 

tajjeb għall-bejgħ.  

 Il-prodott jiġi mqassam / trasportat lill-aġenti jew lill-ħwienet biex jinbiegħ 

lill-klijenti.  

 Issir riċerka fuq il-prodott biex jiġi mtejjeb. 

 Ir-reklami jgħinu biex il-prodott jinbiegħ u jkollu aktar suċċess.  

TOTAL 20  

  


