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ID-DIPARTIMENT GĦALL-KURRIKULU,  

TAGĦLIM TUL IL-ĦAJJA U IMPJEGABILITÀ 

Id-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar 

It-Taqsima tal-Assessjar Edukattiv  
 

L-Eżamijiet Annwali għall-Iskejjel Sekondarji 2020 

 

Il-ĦDAX-IL SENA L-ISTUDJI SOĊJALI (Option)          L-ISKEMA TAL-MARKI 

 

TAQSIMA A MARKI TWEĠIBA 
Tweġibiet oħra rilevanti għandhom jiġu aċċettati. 

1 2, 1 

(3) 

Inugwaljanza bejn is-sessi tfisser sitwazzjoni fejn l-irġiel u n-nisa 

m’għandhomx l-istess opportunitajiet għat-taħriġ u l-edukazzjoni, 
promozzjonijiet fuq ix-xogħol u karigi ta’ responsabbiltà.  

Eżempju: il-midja tista' twassal għall-inugwaljanza bejn is-sessi. Ħafna 

drabi l-midja twassal messaġġi tradizzjonali skont l-isterjotipi tas-soċjetà. 

2 2, 2 
(4) 

Insibu differenza bejn il-mara u r-raġel għaliex: 

• Ġeneralment il-mara meta jkollha tarbija jew tfal żgħar, toqgħod 
id-dar u għalhekk ikollha l-ħin biex tagħmel ix-xogħol tad-dar. 

Ir-raġel ikollu mpjieg full-time u ma jkunx jista' jipparteċipa fid-dar 

daqs il-mara.    

• Hawn ħafna rġiel u nisa li għad għandhom il-mentalità sterjotipata 
jiġifieri jaħsbu li l-mara għandha tagħmel ix-xogħol tad-dar u trabbi 

lill-ulied waqt li r-raġel imur jaħdem biex imantni l-familja. 

3 2, 1, 1  

(4) 

Familja simetrika tfisser meta kemm l-irġiel u n-nisa jaqsmu 

l-obbligazzjoni tagħhom f'kull aspett tal-ħajja kif ukoll id-drittijiet soċjali 

bħal, pereżempju, fil-familja u x-xogħol. 

 

4 3, 1, 1  

(5) 

 

Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) 

tissalvagwardja l-ugwaljanza fuq il-bażi tar-responsabbiltajiet tal-ġeneru u 

tal-familja, l-orjentazzjoni sesswali, l-età, ir-reliġjon jew it-twemmin, 

oriġini razzjali jew etnika, u identità tal-ġeneru, espressjoni tal-ġeneru jew 
karatteristiċi tas-sess fl-impjieg, fl-edukazzjoni kif ukoll fil-banek u 

f’istituzzjonijiet finanzjarji. B'mod partikolari, skont il-leġiżlazzjoni, 

il-funzjonijiet tal-NCPE jinvolvu li:  

• Taħdem biex telimina d-diskriminazzjoni bejn n-nisa u l-irġiel.  

• Tilqa' lmenti kemm mingħand nisa kif ukoll mingħand l-irġiel, fost 
funzjonijiet  oħra. 

5 1, 1, 1, 1 

 (4) 
• Jistgħu jħallu t-tfal mar-raġel jew mal-familjari tagħhom. 

• Jistgħu jieħdu t-tfal magħhom.  

• Il-postijiet rikreattivi jistgħu jipprovdu faċilitajiet biex jinżammu t-tfal 

sabiex l-omm tkun tista' tipparteċipa. 

• L-attivitajiet jistgħu jsiru fuq il-post tax-xogħol jekk dawn ikunu 

jaħdmu.  

• Child Care jista' jiġi pprovdut fuq il-post tax-xogħol. 
L-istudenti għandhom jagħtu erba’ eżempji. 

6 1, 1, 1, 1, 1 

(5) 
• Jistgħu jaqsmu l-ħin bejniethom;  

• Jaħdmu bix-xifts; 

• Jistgħu jieħdu parental leave jekk ikollhom tarbija; 

• Jistgħu jkunu flessibbli fil-ħinijiet tax-xogħol; 

• Jaħdmu mid-dar fejn ikun possibbli. 

TOTAL 25 marka  
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TAQSIMA B MARKI TWEĠIBA 

1 2 Densità tal-popolazzjoni tfisser in-numru ta’ nies imqabbel mal-kobor 
tal-art għal kull kilometru kwadru.  

2 2, 1  

(3) 

Huwa importanti li jkollok ċensiment għax jagħti stampa tal-popolazzjoni 

preżenti tal-pajjiż. Barra li jindika n-numru ta’ nies, juri wkoll il-kwalità 
tal-ħajja li qed jgħix il-poplu f’dak il-pajjiż partikolari.  

Iċ-ċensiment isir kull għaxar snin. 

3 1, 1, 1, 1  

(4) 

Żoni rurali huma żoni fil-kampanja.  

• Id-densità tal-popolazzjoni tkun inqas minn 5,000 persuna li jgħixu 

f’kull kilometru kwadru. 

• Art agrikola ma tkunx inqas minn 10%. 

• 35% mil-lokalità tkun barra miż-żona tal-iżvilupp (ODZ). 
Eżempji: Is-Siġġiewi, l-Imġarr. 

L-istudenti għadhom jagħtu eżempju ta’ żona rurali. 

Żoni urbani huma bliet u għandhom popolazzjoni ta' iktar minn 10,000 
persuna kull kilometru kwadru. 

Eżempju: Il-Belt Valletta, Birkirkara. 

L-istudenti għadhom jagħtu eżempju ta’ żona urbana. 

4 2, 1, 1  
(4) 

Urbanizzazzjoni tfisser migrazzjoni ta' nies minn żoni rurali għal żoni 
urbani 

Vantaġġi: 

• Tkabbir fil-produzzjoni industrijali bħal siment, ħadid u azzar, tessuti 

u manifattura ta' għamara, eċċ. Dan ifisser tkabbir tal-ġid ekonomiku 
fil-pajjiż  b'żieda fl-esportazzjoni. 

• Tkabbir fil-kummerċ. 

• Żvilupp fl-industrija tat-turiżmu. 

L-istudenti għandhom jagħtu eżempju wieħed. 

Żvantaġġi: 

• Nuqqas ta' djar u kera ogħla. 

• Ħajja mgħaġġla. 

• Iktar tniġġis. 

L-istudenti għandhom jagħtu eżempju wieħed. 

5 1, 1, 1, 1  

(4) 
• Bini residenzjali – bini li fih joqogħdu n-nies. Eżempju: djar. 

• Bini kummerċjali – bini maħsub biex isir negozju, jiġifieri bejgħ u 
xiri ta’ prodotti. Eżempju: ħwienet, uffiċini. 

L-istudenti għandhom jagħtu eżempju wieħed għal kull tweġiba. 

6 1, 1, 1, 1  

(4) 

Fatturi li jwasslu għall-iżvilupp urban: 

• Mezzi ta' trasport iktar effiċjenti. 

• Sistema ta' komunikazzjoni u teknoloġija moderna. 

• Ċaqliq mis-settur primarju għal setturi sekondarji, terzjarji u 

kwaternarji tal-ekonomija. 

• Postijiet rikreattivi speċjalment għaż-żgħażagħ. 

7 2, 2 
(4) 

• Migrazzjoni interna tfisser iċ-ċaqliq tan-nies fl-istess pajjiż, jiġifieri 

n-nies tal-lokal imorru joqogħdu f'belt oħra, normalment minħabba 
raġunijiet ta' xogħol. 

• Migrazzjoni sfurzata tfisser meta n-nies ikunu sfurzati biex jitilqu 

minn pajjiżhom minħabba gwerer, persekuzzjoni minħabba reliġjon 

jew politika u diżastri naturali. 
L-istudenti għandhom jagħtu eżempju wieħed għal kull tweġiba. 

TOTAL 25 marka  
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TAQSIMA C MARKA TWEĠIBA 

1 25 Huwa importanti li ż-żgħażagħ jissieħbu f’għaqdiet voluntarji għax 
hija x’aktarx l-ewwel opportunità biex iż-żgħażagħ iduqu ftit mis-sens 

ta’ organizzazzjoni, ta’ ħidma u responsabbiltà. Insibu diversi għaqdiet 

f’pajjiżna. Dawn jistgħu jitqassmu fi tnejn: hemm numru ta’ żgħażagħ li 
jipparteċipaw f’għaqdiet volontarji li nsibuhom immexxija minn nies 

adulti pereżempju, fil-kamp sportiv, dak reliġjuż u politiku. Hemm 

għaqdiet oħra ta’ żgħażagħ proprja fejn is-sħubija u t-tmexxija hija 
miftuħa biss għal min hu żagħżugħ (għal min għandu anqas minn tletin 

sena). Il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ jiġbor fi ħdanu dawn 

l-għaqdiet taż-żgħażagħ kollha u joffri l-opportunità biex jiġu kordinati 

l-interessi nazzjonali taż-żgħażagħ Maltin. Ix-xogħol fil-volontarjat 
huwa serju u ta’ benefiċċju kbir kemm għaż-żagħżugħ/a stess kif ukoll 

għal ħaddieħor fis-soċjetà li jibbenefika mill-ħidma ta’ dawn l-għaqdiet. 

Eżempji oħra rilevanti għandhom jiġu aċċettati. 

2 25 Il-Welfare State: Is-sistema tal-ħarsien soċjali (l-Istat Soċjali) hija 

sistema fejn l-istat jerfa’ r-responsabbiltà li jipprovdi għal persuni 

fil-bżonn sabiex dawn ikunu jistgħu jgħixu ħajja soċjali sħiħa. Dan iseħħ 

billi l-istat jieħu mingħand min jiflaħ u jagħti lil min l-aktar għandu 
bżonn. 

 

F’Malta s-sisien tal-welfare state twaqqaf wara tmiem it-Tieni Gwerra 
Dinjija u kompla jiżviluppa matul is-snin. Il-benefiċċji soċjali li jingħataw 

taħt din is-sistema jinqasmu f’żewġ kategoriji ewlenin: dawk f’forma ta’ 

flus u dawk f’oġġetti jew servizzi. 

 
Illum il-ġurnata l-Istat qed jgħin billi joffri benefiċċji soċjali 

bħall-pensjonijiet lill-anzjani u lin-nisa li jkunu romlu u ma jkunux qed 

jaħdmu. Iċ-Children’s allowance tingħata lill-ġenituri bħala għajnuna 
għat-trobbija ta’ wliedhom. Normalment, din tiġi stabbilita fuq kemm 

il-familja jkollha dħul annwali. Il-benefiċċji tal-qgħad jingħataw 

lill-persuni li jkunu tilfu l-impjieg, fost benefiċċji oħra. 
Insibu wkoll li minflok welfare state iktar qed naħsbu fuq welfare society 

(solidarjetà soċjali), fejn flimkien mal-istat jibdew jidħlu wkoll aġenziji 

privati sabiex joffru numru ta’ għajnuniet bi ħlas. B’hekk partijiet 

mis-servizzi soċjali jiġu privatizzati u l-piż ma jibqax jinġarr kollu 
mill-gvern. F’sistema bħal din, il-gvern jaħseb biex joffri l-għajnuna biex 

ħadd ma jispiċċa jittallab. Ta’ min isemmi wkoll li nsibu numru ta’ 

għajnuniet oħra f’dan il-qasam minn diversi korpi volontarji, għaqdiet 

reliġjużi u organizzazzjonijiet mhux governattivi. 

Eżempji oħra rilevanti għandhom jiġu aċċettati. 

3 25 Il-Ġnus Magħquda (ĠM) hija organizzazzjoni internazzjonali li 

l-għanijiet tagħha huma li tiffaċilita kooperazzjoni rigward liġijiet 
internazzjonali, sigurtà internazzjonali, żvilupp ekonomiku, progress 

soċjali u drittijiet umani. Din l-organizzazzjoni ġiet iffurmata fl-1945 

minflok il-Lega tan-Nazzjonijiet, biex twaqqaf gwerer bejn 
in-nazzjonijiet u tipprovdi lok għal djalogu. 

Bħalissa hemm 193 stat membru li jinkludu kważi kull stat independenti 

magħruf. Mill-kwartieri ġenerali tagħha, li jinsabu fit-territorju 
internazzjonali fl-inħawi tal-Belt ta' New York, il-Ġnus Magħquda u 

l-aġenziji speċjalizzati tagħha jiddeċiedu rigward temi u kwistjonijiet 

sensittivi u amministrattivi, f'laqgħat regolari li jsiru matul is-sena. 

L-organizzazzjoni hi maqsuma f'fergħat amministrattivi, bħalm’huma 
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l-Assemblea Ġenerali u l-Kunsill għas-Sigurtà (jiddeċiedi dwar 

riżoluzzjonijiet għall-paċi u s-sigurtà). 
 

Id-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet Fundamentali 

tal-Bniedem tfasslet u xxandret mill-Ġnus Magħquda nhar l-10 ta’ 

Diċembru 1948 wara tliet snin ta’ studju u tiftix. B’kollox fiha 30 

Artiklu li fosthom insibu: 

1) Kulħadd jitwieled ħieles u ndaqs fid-drittijiet tiegħu.  

2) Kulħadd indaqs quddiem il-liġi. 
3) Kulħadd għandu l-jedd għall-ħtiġijiet bażiċi bħalma huma l-ikel u 

l-kenn. 

4) Ma jistax jinżamm ilsir jew jiġi ttorturat jew arrestat illegalment. 
5) Ħieles li tgħix. 

6) Ħieles mill-biża’. 

Eżempji oħra rilevanti għandhom jiġu aċċettati. 

4 25  Kif nistgħu nnaqsu l-iskart sabiex ma nagħmlux ħsara lill-ambjent: 

1) Għandna nsegwu l-ħames passi għat-tnaqqis tal-iskart, li ġew addottati 

mill-Unjoni Ewropea.  

✓ Reduce/Prevention: Naqqas mill-ħela u mill-konsumiżmu. eż. 
Tħallix dawl mixgħul għalxejn. 

✓ Reuse: eż. Uża l-karti minn żewġ naħat. 

✓ Recycle: eż. Ixtri prodotti riċiklati. 

✓ Recover: eż. Ċentri fejn wieħed jista’ jsib diversi oġġetti li 
għandhom użu.  

✓ Disposal: Din hija l-aħħar fażi fejn l-oġġett mormi jiġi fi tmiemu 

billi jiġi inċinerat (jinħaraq). 
 

2) Għandna nixtru prodotti li jagħtu kas il-ħtiġijiet tal-ambjent. Eżempju: 

prodotti bla CFCs, prodotti li ma jaħlux ħafna elettriku, eċċ. 

 
3) Meta wieħed isiefer jista’ jagħmel għażla favur l-ambjent 

bħall-ekoturiżmu. L-ekoturiżmu jħeġġeġ lit-turisti jaddottaw prattiċi 

ekoloġiċi li jagħtu kas il-ħtiġijiet tal-ambjent. 
 

Eżempji oħra rilevanti għandhom jiġu aċċettati. 

TOTAL 50 marka  

 

 

Total tal-karta: 100 marka 


