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Taqsima A 
 

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

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

 

(10 marki) 

  

Taqsima B 
 

Mistoqsija Marki Tweġibiet 

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

valida għandha tkun aċċettata. 

1 1 Is-soċjalizzazzjoni huwa proċess li permezz tiegħu l-membri l-kbar ta’ 

gruppi soċjali jgħaddu l-valuri, in-normi u l-imġiba lil xi membru ġdid. 

Dan ifisser li s-soċjalizzazzjoni hija proċess li jibda minn meta nkunu 

żgħar u jtul ħajja sħiħa.  

2 2,2 Soċjalizzazzjoni primarja hija l-edukazzjoni li tibda mid-dar mingħand 

il-ġenituri u/jew nanniet/jew persuni li jieħdu ħsiebek li jgħallmuk  

l-ewwel modi kif għandek iġġib ruħek, pereżempju kif għandek iġġib 

ruħek fuq il-mejda. 

Soċjalizzazzjoni sekondarja tinkludi t-tagħlim li nieħdu minn nies jew 

istituzzjonijiet barra mill-familja. Meta nibdew nikbru, immorru l-iskola 

fejn niltaqgħu ma’ tfal oħra tal-istess età tagħna. L-iskola hija l-post fejn 

aħna nkomplu nibnu fuq dak li tgħallimna d-dar.  

3 2,2,2  

 

L-aġenti tas-soċjalizzazzjoni huma dawk il-persuni jew il-gruppi li 

jgħallmuk il-valuri, in-normi u l-imġiba soċjali.  

Żewġ eżempji ta’ aġenti tas-soċjalizzazzjoni minn: il-familja, l-iskola,  

id-duttrina, il-knisja, il-ħbieb, l-għalliema, sħabek tax-xogħol, il-mezzi  

tal-komunikazzjoni u gruppi soċjali oħra.  

Il-ġenituri jgħallmuk ukoll x’inhu tajjeb  u x’inhu ħażin, jinkoraġġuk u 

jtuk eżempju ta’ kif għandek iġġib ruħek. 

Il-ħbieb jinfluwenzawk kif taħsibha dwar mużika, stili ta’ xagħar, 

ħwejjeġ, eċċ. 

4 2,2,2  Identità lokali tirreferi għall-karatteristiċi tar-raħal jew belt li nkun 

ġej minnha. 

 Identità nazzjonali huwa dak kollu li jagħmilna Maltin. Dan jinkludi 

t-tradizzjonijiet u d-drawwiet, il-lingwa Maltija, il-bandiera Maltija,  

l-ikel, l-arti u l-arkittettura, ir-reliġjon, eċċ. 

 Identità Ewropea tirreferi għall-fatt li Malta ġeografikament u 

politikament tagħmel parti mill-kontinent Ewropew. Għandna diversi 

simboli li jirrappreżentaw l-identità komuni Ewropea, bħall-bandiera 

Ewropea, l-innu Ewropew u l-munita ewro.  
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5 2 Il-kontroll soċjali huwa kontroll li jirregola l-għemil u l-imġiba  

tal-individwi fis-soċjetà.   

6 2 Persuna devjanti hija dik li tiddeċiedi li tmur kontra dak li hu mistenni  

minnha bħala membru tas-soċjetà mill-aspetti ta’ mġiba u twemmin. 

7 2,2 Kull soċjetà għandha s-sanzjonijiet tagħha.   

Sanzjonijiet pożittivi huma premji, ċapċip, certifikati, medalji u oħrajn li 

juru rikonoxximent lil dik il-persuna jew grupp ta’ persuni li jkunu għamlu 

xi ħaġa tajba fis-soċjetà. 

Sanzjonijiet negattivi huma l-kastigi li jingħataw lil dawk li ma jimxux 

mar-regoli, eżempju multi, ħabs jew ċitazzjoni.   

TOTAL  25  
 

 

Taqsima C  
 

Mistoqsija  Marki Tweġibiet  

Risposti oħra relevanti għandhom jiġu aċċettati. 

1 2 L-edukazzjoni mhix privileġġ tas-sinjur imma bla riservi hija dritt ta’ kull 

tifel u tifla. Li tingħata edukazzjoni b’xejn hija mhux biss obbligu imma 

servizz bżonnjuż għaliex permezz tal-edukazzjoni, l-individwu jista’ 

jeżerċita d-drittijiet umani l-oħra.    

2 2,2,2 L-edukazzjoni formali hija marbuta mal-kurrikulu, numru ta’ suġġetti,  

l-orarju, ix-xogħol tad-dar u l-assessjar formali. 

L-edukazzjoni informali huwa t-tagħlim li nakkwistaw matul ħajjitna ta’ 

kuljum, pereżempju waqt li naraw xi programm fuq it-televiżjoni, meta 

mmorru xi mixja fil-kampanja jew inżuru xi postijiet ta’ interess kulturali 

jew storiku. 

L-edukazzjoni nonformali hija marbuta l-aktar mal-kunċett ta’ tagħlim 

tul il-ħajja (lifelong learning). Huwa tagħlim li jista’ jseħħ f’ambjent ta’ 

tagħlim formali, iżda ma jkunx rikonoxxut b’mod formali. 

3 2,2 Kurrikulu nazzjonali huwa pjan ta’ studju maħsub mid-Direttorat għal 

Servizzi Edukattivi għat-tfal bejn it-3 snin u s-16-il sena. Dan il-pjan 

jinsisti fuq edukazzjoni ħolistika. 

Kurrikulu moħbi jagħti ċertu messaġġi moħbijin li l-għalliema jgħaddu 

lill-istudenti, pereżempju l-għalliem tal-Malti jekk qed jagħmel taħrig  

il-fehem dwar l-ambjent, għandu jfiehem dwar il-ħtieġa li nibżgħu  

għall-ambjent.  

4 1,1 Fost il-vantaġġi li toffri edukazzjoni inklussiva nsibu: 

 It-tfal b’diżabilità jiġu aċċettati mis-soċjetà u hekk ikollhom il-ħbieb, 

li dan jista’ jwassal sabiex ikollhom ħajja bħat-tfal l-oħra. 

 It-tfal li m’għandhomx xi forma ta’ diżabilità jitgħallmu japprezzaw 

il-ħiliet tagħhom stess filwaqt li jitgħallmu li mhux kulħadd għandu  

l-kapaċitajiet bħalhom u għalhekk għandhom jgħinu lil dawk anqas 

ixxurtajti minnhom. 

5 2,3 Edukazzjoni tul il-ħajja hija kull attività ta’ tagħlim li jkollna matul 

ħajjitna, bl-għan li ntejbu l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi f’perspettiva 

personali, ċivika, soċjali u/jew relatati ma’ xogħol.  
 

Id-dinja tax-xogħol hija waħda dinamika u kompetittiva ħafna, fejn il-bdil 

u l-iżvilupp ta’ snajja’, prodotti u servizzi ġodda ma jispiċċa qatt.  

L-avvanzi teknoloġiċi qed joħolqu bidliet f’makkinarju u organizzazzjoni 

ta’ xogħol, ta’ oġġetti ġodda u ta’ modi ġodda ta’ produzzjoni.  Dan kollu 

jwassal sabiex l-individwu jkollu bżonn jaġġorna ruħu fil-qasam li 

jaħdem. 
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6 1,2 Mobbiltà tal-istudenti tfisser li ż-żgħażagħ jistgħu jibbenefikaw minn 

programmi edukattivi barra minn pajjiżhom. 

Studenti li jkunu qed jistudjaw degree fl-Università ta’ Malta huma 

eliġibbli li jipparteċipaw fi programm edukattiv ma’ università barranija li 

magħha l-Università ta’ Malta għandha ftehim f’dan il-qasam. Erasmus+ 

huwa programm li joffri ’l-istudenti l-opportunità li jsegwu programm ta’ 

studju ma’ Università Ewropea għall-perjodu ta’ bejn 3 xhur u 12-il xahar.  

7 3 Aħna lkoll ċittadini globali u dak ifisser li aħna responsabbli għal nies oħra 

f’pajjiżi madwar id-dinja li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna.  

Bl-azzjonijiet tagħna fil-pajjiż li aħna ngħixu fih, inkunu qed naffettwaw 

b’mod pożittiv jew negattiv nies oħra fid-dinja. Eżempju klassiku huwa  

l-ambjent. 

TOTAL 25  

 

 

Taqsima D 

 

Mistoqsija  Marki Tweġibiet  

Risposti oħra relevanti għandhom jiġu aċċettati. 

1        4 Ir-rwol tal-Kummissjoni Nazzjonali dwar il-Familja hu li tiggwida  

lill-gvern bil-pariri tagħha fit-tfassil tal-politika għall-familja. Din  

il-Kummissjoni tagħti importanza lir-riċerka li permezz tagħha tkun tista’ 

tagħti pariri skont l-isfidi kbar li l-familji qed jiffaċċjaw fid-dinja tal-lum.  

2 2,1,1 B’komunità nifhmu grupp ta’ nies differenti u li dawn kollha għandhom 

rwol importanti fil-ħolqien ta’ sens komunitarju. Il-Komunità Lokali 

tirreferi għall-grupp ta’ nies li jgħixu fl-istess lokalità taħt it-tmexxija  

tal-istess gvern.  

Komunità wkoll tirreferi għall-grupp ta’ nies li għandhom interessi 

komuni. Żewġ eżempji ta’ komunitajiet jistgħu jkunu:  il-Komunità  

tax-Xjenza, jiġifieri nies midħla tax-Xjenza; il-Komunità tal-Kummerċ, 

jiġifieri grupp ta’ nies midħla tan-negozju. li għandhom interess 

partikulari f’soċjetà, bħall-komunità ta’ orjentazzjoni sesswali differenti 

jew komunità ta’ kulur jew ġejjin minn pajjiż partikulari.  

3 1,1,1,1 Erba’ funzjonijiet tal-familja minn:  

 Isservi ta’ kenn għall-membri tagħha. 

 Tipprovdi l-flus u affarijiet oħra li hemm bżonn biex l-individwu jkun 

jista’ jgħix – funzjoni ekonomika. 

 Isservi ta’ aġenzija ta’ soċjalizzazzjoni primarja. 

 Isservi ta’ kontroll soċjali fuq l-ulied. 

 Funzjoni riproduttiva (ikollhom l-ulied).  

 Appoġġ emozzjonali għall-membri tal-familja. 

4 1,1,1,1 L-istudenti huma mitluba li jsemmu żewġ membri tal-familja u jgħidu  

r-responsabbiltajiet u d-drittijiet tagħhom. Eżempju: 

Ġenituri - Responsabbiltajiet: 

 Jipprovdu kenn, ilbies u ikel lill-ulied. 

 Jgħallmu lill-ulied l-edukazzjoni u jgħaddulhom il-valuri. 

Ġenituri – Drittijiet: 

 Għandhom dritt għall-ħin tal-mistrieħ. 

 Il-ġenituri, it-tnejn li huma għandhom id-dritt li jipparteċipaw  

fit-teħid tad-deċiżjonijiet li jittieħdu fil-familja. 
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5 1,1,1,1  Lingwa 

 Drawwiet 

 Teknoloġija  

 Valuri  

TOTAL 20  

 

Taqsima E 

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

aċċettata. L-20 marka jitqassmu bejn wieħed u ieħor kif ġej: 

17-20: tajjeb ħafna 

13-16: tajjeb 

10-12: mhux ħażin 

      0-9: mhux tajjeb 

 

L-istudenti huma mistennija li joħorġu b’ideat bħal: 

 

 

Numru  Marki Tweġibiet 

1 20 Id-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem għenet ħafna sabiex ikun 

hawn aktar rispett lejn in-nies imma minkejja li ħafna mill-pajjiżi tad-dinja qablu 

u ffirmaw din id-Dikjarazzjoni, xorta nsibu li mhux kull bniedem igawdi dawn 

id-drittijiet. 

Madwar 2 biljun tifel u tifla madwar id-dinja ma jirċevux id-dritt bażiku  

tal-edukazzjoni. Fl-Asja min jaf kemm hemm tfal li minflok qegħdin l-iskola 

jitgħallmu, qegħdin jaħdmu f’fabbriki jew f’postijiet tax-xogħol oħra. Dan imur 

kontra d-dritt tal-edukazzjoni. Kull persuna fid-dinja għandha d-dritt li ma 

ssofrix minn tortura. Min jaf kemm hawn nies fid-dinja li minħabba diversi 

oppressjonijiet bħall-politika u l-libertà tal-kelma, qegħdin jiġu ttorturati. 

Sfortunatament pajjiżi kbar bħall-Istati Uniti, li jiftaħru favur id-drittijiet  

tal-bniedem, jagħtu l-piena kapitali li tmur kontra d-dritt tal-ħajja. Id-dritt li 

persuna m’għandhiex tkun diskriminata huwa dritt fundamentali tal-bniedem. 

Mill-banda l-oħra, inkluż f’pajjiżna, min jaf kemm isiru każijiet ta’ 

diskriminazzjoni ma’ persuni li huma ta’ razza, kulur jew reliġjon differenti minn 

tagħna. Għalkemm f’pajjiżna u f’pajjiżi oħra huwa illegali li jsir dan, xorta ssib 

nies li jippruvaw jabbużaw minn dawn in-nies li ħafna drabi ma jkunux jafu kif 

jieħdu d-drittijiet tagħhom.  

Drittijiet oħra bħad-dritt għall-ikel, kenn u sigurtà, opinjoni personali, mhumiex 

kullimkien garantiti. 

2 20 Is-soċjetajiet tradizzjonali kienu maħkuma minn attività agrikola.  Ma kienx 

hemm ħafna kummerċ u konsum u għalhekk il-familja kienet ċentru ekonomiku. 

Dan għaliex ix-xogħol kien isir mill-membri tal-familja, fil-familja u ħafna drabi 

għall-istess membri tal-familja. Il-familja kienet ħafna drabi waħda estiża fejn 

aktar minn ġenerazzjoni waħda kienu jgħixu fl-istess dar, jiġifieri man-nanniet 

jew zijiet. Ħafna drabi kollha kienu jkunu involuti f’attività agrikola. 

Mal-wasla tal-industrijalizzazzjoni u t-tqassim tax-xogħol, il-kompożizzjoni  

tal-familja nbidlet.  Ix-xogħol beda jsir mid-dar u l-membri tal-familja riedu 

jitilqu mid-dar biex joffru x-xogħol tagħhom lil ħaddieħor fil-fabbriki, ħwienet u 

uffiċini. 

It-tfal bdew imorru l-iskola u ma baqgħux aktar produttivi ekonomikament. Dan 

kien ifisser li fix-xogħol tal-agrikoltura, il-ħaddiema bdew jonqsu.   In-numru ta’ 
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tfal fil-familja beda kulma jmur jonqos. Il-familja kontemporanja hekk imsejħa l-

familja nukleari, hija magħmula mill-omm u l-missier flimkien m'uliedhom. 

Ukoll, illum insibu diversi forom ta’ familji oħra bħal familja b’ġenitur wieħed, 

familja magħmula minn koppja tal-istess sess u oħrajn. Illum kemm il-mara u  

r-raġel huma breadwinners u d-deċiżjonijiet fil-familja jittieħdu flimkien b’mod 

ugwali ġo familja simetrika. 
3 20 Malta bħal pajjiżi oħra, hija magħmula minn diversi lokalitajiet li kollha kemm 

huma għandhom il-komunitajiet tagħhom. Kull lokalità f’Malta u Għawdex hija 

magħmula minn belt jew raħal.  

F’dawn il-komunitajiet insibu diversi istituzzjonijiet li b’xi mod jew ieħor jagħtu 

kontribut siewi għall-komunità li tgħix fil-lokalità. Fost dawn l-istituzzjonijiet 

insibu l-Kunsill Lokali, l-iskejjel, l-għassa tal-pulizija, iċ-ċentru tas-saħħa,  

il-Knisja, iċ-ċentri tad-duttrina u taż-żgħażagħ, il-klabb tal-futbol, il-każini  

tal-politika, l-għaqdiet mużikali, l-għaqdiet tal-festa u l-ħwienet. 

L-istudenti huma mitluba jsemmu eżempji bħal dawn li ġejjin: 

 Il-Kunsill Lokali huwa responsabbli għall-ħarsien u t-tisbiħ tal-lokalità. 

 L-iskejjel jieħdu ħsieb li jedukaw lill-istudenti sabiex ikollna ċittadini 

responsabbli. 

 L-għassa tal-pulizija hija responsabbli għaż-żamma tal-ordni. 

 Iċ-ċentru tas-saħħa jgħin lil dawk li jkollhom xi inċident jew bżonn ta’ xi kura 

oħra. 

 Iċ-ċentri tad-duttrina jgħinu lit-tfal fit-tagħlim tal-katakeżi. 

 Iċ-ċentri taż-żgħażagħ jgħinu sabiex l-adoloxxenti jiltaqgħu f’attivitajiet 

organizzati għalihom intenzjonati li jgħinuhom jegħlbu d-diffikultajiet li 

jiffaċċjaw. 

TOTAL 20  

 

 

Total: 100 marka 


