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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 
 

IT-TIENI SENA L-ISTUDJI SOĊJALI L-ISKEMA TAL-MARKI 
 

Taqsima A 

 

1.  l-għajnuna 2. jipparteċipaw 3.  in-normi 4. ċittadin 5.  istituzzjonijiet 

6.  regoli 7. qgħad 8.  il-konsumeriżmu 9. kumpens 10.  monarkija 

marka x 10 = 10 marki 

 

Taqsima B 

 

KOLONNA A NUMRU KOLONNA B 

1. Iktar ma jgħaddi ż-żmien, aktar il-

bniedem jinduna li  
4 ta’ madwarna, fil-proċess ta’ soċjalizzazzjoni. 

2. Il-formazzjoni tal-karattru 

tiddependi fuq  
6 bniedem jaqa’ f’ċerti vizzji u ribelljoni. 

3. Waħda mill-kawżi għala persuna 

tispiċċa bla xogħol hija  
2 dak li jgħallmuna l-aġenti tas-soċjalizzazzjoni. 

4. Il-valuri nitgħallmuhom 

mingħand 
9 b’hekk ikun għaqli u responsabbli. 

5. Iż-żieda fil-popolazzjoni tista’ 

twassal 
11 bħala edukazzjoni nonformali. 

6. Konsegwenza tal-qgħad tista’ 

tkun li 
5 għal nuqqas ta’ opportunitajiet ta’ xogħol. 

7. Konsumeriżmu tfisser li bniedem 10 li nbidlet matul iż-żminijiet. 

8. Persuna mingħajr valuri  7 
jixtri ħafna affarijiet, anke jekk m’għandux 

bżonn. 

9. Il-konsumatur għandu jibża’ għal 

flusu u ma jonfoqx għalxejn,  
1 ħaddieħor għandu bżonnijiet bħal tiegħu. 

10. Il-familja hija istituzzjoni oħra  8 tagħmel ħsara lilha nnifisha u lis-soċjetà. 

11. It-tagħlim li nieħdu matul ħajjitna 

huwa meqjus  
3 

għax ma tkunx taf tħaddem teknoloġija 

avvanzata. 

marka x 10 = 10 marki 

 

 

Taqsima C 

 

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

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

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 rilevanti u 

valida għandha tiġi aċċettata. 

1. 1,1 (2) Falz Maż-żmien il-familja saret nukleari. 

2. 1,1 (2) Veru Il-mass midja tinfluwenzana fl-imġiba tagħna. 

3. 1,1 (2) Veru Ir-reliġjon huwa wkoll aġent tas-soċjalizzazzjoni għax jagħti 

valuri. 

4. 1,1 (2) Falz Is-soċjalizzazzjoni tibda mill-familja. 

5. 1,1 (2) Veru Iktar kemm nixtru, iktar għandna x’narmu. 

TOTAL 10   
 

 

Taqsima E 
 

 

Mistoqsija Marki Tweġibiet 

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

għandha tkun aċċettata. 

1. 4 Lil Martina ngħidilha biex tipprova jkollha iżjed kontroll fuq l-imġiba 

tagħha għaliex se tispiċċa b’xi sanzjonijiet,  bħall-kastigi mingħand l-

għalliema u l-iskola, kif ukoll jekk toqgħod iddejjaq lill-ħbieb, dawn ma 

jkellmuhiex. 

2. 4 Marija żbaljat meta ma talbitx l-irċevuta u l-garanzija kif ukoll li ma 

ċċekkjatx il-prodott għand tal-ħanut.  

3. 4 

 

Trasparenza tfisser li ċ-ċittadini jkunu jafu kif intefqu l-flus tal-Kunsill. Dan 

huwa parti mill-proċess demokratiku. Il-kunsill jonfoq il-flus allokati lilu 

għall-ġid tal-komunità. 

4. 4 Tiċċekkjaw eżatt kemm kellu jiġi l-kont billi tqabblu mal-prezzijiet fuq il-

menu. Imbagħad titkellmu mal-wejter biex tispjegawlu x’ġara. Jekk ma taslu 

mkien, titkellmu mal-maniġer biex issibu soluzzjoni. 

5. 4 Għandu jixtri biss minn websajts li għandhom reputazzjoni ta’ kwalità tajba 

u juża sistema ta’ ħlas li hi ta’ min joqgħod fuqha. Għandu jkun ċert li 

jordna d-daqs it-tajjeb tal-jeans billi jiċċekkja mat-tabella tal-qisien. 

TOTAL  20  

 

Taqsima F 

 

Mistoqsija  Marki Tweġibiet 

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

valida għandha tiġi aċċettata. 

1.  1, 1 (2) Tmexxija dittatorjali. Għax il-gvern ma jirrispettax id-drittijiet taċ-

ċittadini tiegħu u qed juża vjolenza fuqhom. 

2.  1,1,1,1 (4) L-istudenti jsemmu erba’ eżempji minn: id-dritt tal-libertà tal-kelma; tal-

moviment; tal-assoċjazzjoni f’partit politiku li tixtieq; tar-reliġjon; li ma 

tintbagħatx il-ħabs għalxejn; li tivvota f’elezzjoni ħielsa. 

3.  2,2,2 (6) F’dittatura, it-tmexxija tkun minn persuna waħda jew grupp żgħir ta’ nies. 

Il-mexxej ma jiġix elett mill-poplu imma jitla’ fil-poter bil-forza. 

Ċerti drittijiet fundamentali jkunu nieqsa, bħal-libertà tal-kelma. 

Il-midja tkun ikkontrollata mill-gvern. 

F’demokrazija, ikun hemm elezzjoni ħielsa, id-drittijiet ikunu mħarsa, 
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ikun hemm pluraliżmu tal-midja u libertà ta’ assoċjazzjoni fi gruppi ta’ 

pressjoni. 

L-istudenti għandhom jagħtu tliet eżempji. 

4.  2,2 (4) Id-dritt għall-edukazzjoni; id-dritt li ċittadin jgħix f’pajjiż sikur, mingħajr 

vjolenza u periklu. 

5.  2,2 (4) Id-dmir li jmorru jivvotaw; li jobdu l-liġijiet tal-pajjiż; li jipparteċipaw fil-

politika fuq livell nazzjonali u lokali, li juru rispett u mħabba lejn art 

twelidhom; li ma jabbużawx mil-libertajiet tagħhom askapitu ta’ 

ħaddieħor. 

L-istudenti għandhom jagħtu erba’ dmirijiet. 

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.   Il-proċess ta’ soċjalizzazzjoni  huwa t-tagħlim ta’ mġiba, normi u valuri 

aċċettati mis-soċjetà, li huma trasmessi mill-adulti għall-membri l-ġodda fis- 

soċjetà.  

 Soċjalizzazzjoni primarja hija kif it-trabi u tfal żgħar jitgħallmu l-lingwa, in-

normi, id-dixxiplina, ir-rwol tagħhom fil-familja, il-kultura u valuri mingħand 

tal-familja.  

 Fil-familja nsibu role models li huma ta’ influwenza kbira fuq it-tfal bħal 

nanniet, zijiet u kuġini. 

 Is-soċjalizzazzjoni sekondarja tkompli tibni fuq dak it-tagħlim tal-familja u tiġi 

mogħtija mill-midja, edukazzjoni u ħbieb fost l-oħrajn. 

 Is-soċjalizzazzjoni tkompli tul il-ħajja kollha.  

2.   Vantaġġi personali fix-xogħol bħall-paga, ċertu sens ta’ sodisfazzjon, identità u 

utilità. 

 Vantaġġi soċjali huma interazzjoni, interdipendenza li ġejja mill-

ispeċjalizzazzjoni, kif ukoll tkun qed tgħin biex il-pajjiż jiżviluppa. 

 Meta persuna taħdem tħossha importanti li qed tagħti sehemha lejn il-ġid tas- 

soċjetà u l-oħrajn.  

 Ix-xogħol jgħin biex toħroġ l-identità tal-persuna matul l-interazzjoni tagħna 

mal-oħrajn.  

 Il-bniedem ma jistax jagħmel kollox waħdu u b’hekk jiġi bżonn ta’ ħaddieħor 

biex jakkwista l-ħtiġijiet ta’ ħajtu.   

3.   Valuri ċiviċi huma prinċipji li l-bniedem jibni ħajtu fuqhom u li kull ċittadin 

għandu jkollu bħal responsabbilità u mħabba u rispett lejn pajjiżu.  

 Parteċipazzjoni fl-attivitajiet politiċi bħal – votazzjoni, kunsilli lokali, 

demokrazija u  azzjonijiet oħra biex ngħinu lill-kominità. 

 Valuri ċiviċi jinkludu li ma nagħmlux ħsara, ma nagħmlux vandaliżmu, u 

jkollok sens ta’ responsabbilità lejn pajjiżek.  

 Rispett lejn l-ambjent jgħin biex iċ-ċittadini jkollhom livell ta’ għajxien aħjar u 

saħħa ħolistika li kulħadd jista’ jgawdi minnha.   

 Valuri oħra jistgħu jkunu rispett lejn il-wirt kulturali, it-tradizzjonijiet u dak 

kollu li jagħmel l-identità ta’ pajjiżek. 

TOTAL 20  
 


