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Id-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar 

It-Taqsima tal-Assessjar Edukattiv 

 

L-Eżamijiet Annwali għall-Iskejjel Sekondarji 2021 

 

IL-ĦDAX-IL SENA    IL-ĠEOGRAFIJA (Ġenerali) L-ISKEMA TAL-MARKI 

 
Numru tal-

mistoqsija 
Marki 

Tqassim  

tal-marki 
Tweġibiet  

1 6 marka x 6 (a)  Temp 

(b)  Klima 

(c)  Klima 

(d)  Temp 

(e)  Klima 

(f)  Temp 

2 3 marka x 3 (a)  Termometru 

(b)  Pinnur 

(c)  Pluvjometru 

3 4 marka għal 

tweġiba tat-

temperatura, 

3 marki għal 

raġuni valida 

It-temperatura kienet sħuna. (1)  

Raġuni: Ir-riħ qed jonfoħ minn fuq l-Afrika/min-

Nofsinhar. (1) 

L-Afrika hija aktar sħuna minn Malta. (1) 

Ir-riħ iġib it-temperatura mill-post minn fejn qed jonfoħ 

jew B’hekk riħ li ġej min-Nofsinhar ta’ Malta jġib 

temperaturi għoljin.  (1) 

4 (a) 2 2 Fix-xitwa 

4 (b) 2 2 Minn fuq l-Ewropa 

4 (c) 2 2 Minn fuq l-Afrika 

4 (d) 3 Marki  

fil-parenteżi 

L-arja sħuna hija eħfef mill-arja kiesħa. (2) 

B’hekk meta tiltaqa’ ma’ arja kiesħa li hija itqal, l-arja 

sħuna titla’ ’l fuq filwaqt li l-arja kiesħa tibqa’ isfel.(1) 

Aċċetta tweġibiet oħra tajbin. 

4 (e) 3 3 Meta l-arja sħuna tibda togħla, tiksaħ (1), tikkondensa (1) 

u tista’ tagħmel ix-xita (1). 

4 (f) 3 3 Xita orografika mhix komuni f’Malta għax l-art ma tantx 

hija għolja jew għax m’għandniex muntanji. 

5 (a) 2 2 Iva 

5 (b) 3 Marka għal 

tweġiba qasira. 

3 marki għal 

tweġiba 

spjegata. 

Pressjoni baxxa tagħmel ix-xita (1) jew  

Fi pressjoni baxxa l-arja togħla ’l fuq. B’hekk l-arja sħuna 

tibda tiksaħ u tikkondensa u tagħmel ix-xita (3). 

G 



Paġna 2 minn 4 Il-Ġeografija (Ġenerali) – L-Iskema tal-Marki – Il-Ħdax-il Sena – 2021 

6  (a) 2 2 marki 

 

Disinn 3 

6 (b) 2 2 marki Veru 

6 (c) 3 Marki  

fil-parenteżi 

F’antiċiklun l-arja tinżel ’l isfel. (1) B’hekk ma tistax 

tiksaħ u tikkondensa u allura ma tagħmilx xita. (2) 

Aċċetta tweġibiet oħra tajbin. 

7 (a) 3 Marki  

fil-parenteżi 

Isobars huma linji (1) fuq mapep tat-temp (1) li juru 

kemm hi l-pressjoni tal-arja (1). 

7 (b) 3 Marki  

fil-parenteżi 

L-isobars fi pressjoni għolja jkunu mbegħdin minn xulxin 

(1), in-numri fuq l-isobars jikbru lejn iċ-ċentru (1) u jista’ 

jkollhom GĦ jew H miktuba fin-nofs (1). 

7 (c) 3 Marki  

fil-parenteżi 

It-temp f’Liverpool huwa bnazzi (jew bla xita/ bla sħab) 

(2) bi ftit li xejn riħ (1). 

7 (d) 4 2 marki x 2 
 Front ta’ arja kiesħa (K) 

 Front ta’ arja sħuna (S) 

7 (e) 2 2 

 
Aċċetta tweġibiet oħra tajbin. 

8 (a) 

 

 

 

 

 

 

 

8 2 marki x 4 Fattur bijotiku 
Eżempju: siġra, għasfur, eċċ 

Fattur abijotiku 
Eżempju: ix-xemx, il-ħamrija,  

l-ilma, eċċ 

Produttur 
Eżempju: siġra, ħaxix, eċċ. 

Konsumatur 
Eżempju: gremxula, għasfur, eċċ. 

Aċċetta tweġibiet oħra tajbin. 

8 (b) 4 2 marki x 2 
Ekosistema 

Ir-relazzjoni bejn komunità ta’ 

organiżmi bijoloġiċi u l-ambjent  

naturali li jgħixu fih. 

Bijodiversità 
Il-varjetà ta’ speċi differenti li jgħixu  

f’post partikolari. 
 

9 (a) 6 3 marki x 2 Massimu ta’ tliet marki għal tnejn minn dawn  

l-attivitajiet: 

• żvilupp ta’ bini ġdid f’ambjent b’valur ekoloġiku  

bħall-widien u x-xagħri;  

• estensjonijiet ta’ barrieri tal-qawwi fix-xagħri;  
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• ir-ragħa żejjed jista’ jeqred pjanti indiġeni għal dejjem;  

• il-kaċċa u l-insib illegali jistgħu jeqirdu speċi protetti;  

• il-qtugħ ta’ siġar, arbuxelli u pjanti, bħan-narċis u  

s-sagħtar;  

• il-qbid ta’ speċi mhedda, bħall-qabru;  

• id-dħul ta’ speċi aljeni li jkunu invażivi li jistgħu 

jikkompetu ma’ pjanti indiġeni għall-ilma u nutrijenti 

fil-ħamrija;  

• ħlejjaq aljeni, bħall-bumunqar aħmar tal-palm, jistgħu 

jattakkaw u jeqirdu pjanti, siġar u ħlejjaq indiġeni; 

• użu mhux ikkontrollat ta’ pestiċidi u erbiċidi jagħmlu 

ħsara lill-ispeċi ta’ flora u fawna li jgħixu fir-riservi.  

Aċċetta tweġibiet oħra tajbin.  

9 (b) 5 Marka  

għall-isem ta’ 

għaqda, 

massimu ta’  4 

marki għall-

attivitajiet li 

jsemmu 

L-għaqda msemmija tista’ tkun dinjija (eż: WWF, 

Greenpeace, eċċ) jew lokali (eż: Nature Trust, Birdlife, 

eċċ). Aċċetta tweġibiet oħra tajbin. 

Dawn l-għaqdiet volontarji: 

• Jorganizzaw għadd ta’ attivitajiet u korsijiet  

għall-pubbliku. 

• Joħorġu pubblikazzjonijiet biex jgħinu lill-pubbliku 

jsir jaf aktar dwar il-wirt naturali tal-gżejjer tagħna. 

• Jorganizzaw attivitajiet għall-istudenti biex jitgħallmu 

dwar l-ambjent naturali Malti kemm fir-riservi u anke 

ġol-iskejjel. 

• Xi għaqdiet ambjentali, bħall-Birdlife, jieħdu ħsieb xi 

wħud mir-riservi naturali. 

Aċċetta tweġibiet oħra tajbin. 

10 4 2 marki x 2 1.  Kalifornja 

2.  Iċ-Ċentru taċ-Ċili 

3.  Il-Mediterran 

4.  L-Afrika t’Isfel 

5.  Id-distretti ta’ Perth u Adelaide fl-Awstralja  

(jew in-Nofsinhar tal-Awstralja) 

11 (a) 2 2 Diċembru 

11 (b) 2 2 20 sa 25 mm 

11 (c) 2 2 Jannar (Aċċetta wkoll Frar u Diċembru) 

11 (d) 2 2 25˚C 

12 (a) 4 2 marki x 2 Eżempji: Iż-żebbuġa, ir-rand, il-balluta, is-siġra ta’ Ġuda, 

il-ġummara, il-prinjola, iċ-ċipressa, is-sagħtar, il-basal 

tal-għansar, il-bużbież, eċċ. 

Aċċetta tweġibiet oħra tajbin. 

12 (b) 6  Marka  

għall-

addattament,  

2 marki għall-

ispjegazzjoni 

għal kull mod 

Tnejn minn: 

• weraq żgħir, iebes u folt biex ma taħkmux il-qilla 

tax-xemx u jnaqqas l-evaporazzjoni;  

• weraq ileqq u jiżloq li jnaqqas it-telf tal-ilma;  

• ċertu arbuxelli għandhom zokk tal-injam biex ma 

jitbilux fis-sajf;  
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• weraq miksi b’ħafna xagħar irqiq biex inaqqas it-telf 

tal-ilma mill-pjanta; 

• weraq imlaħħam biex jaħżen l-ilma;  

• ċerti pjanti jieqfu mill-attività tagħhom fl-istaġun xott;  

• il-pjanti annwali jikbru, iwarrdu u jagħmlu ż-żerriegħa 

matul ir-rebbiegħa; 

• xi pjanti għandhom il-basla biex jaħżnu l-ilma fiha;  

• għeruq pjuttost ħoxnin u b’saħħithom li jinżlu fil-fond 

ifittxu l-ilma. 

Aċċetta tweġibiet oħra tajbin. 

 


