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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 2021 

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

Taqsima A 

 

1. villaġġ 2. globalizzazzjoni 3. interdipendenza 4.  indipendenti 5.  impurtati 

6. ristoranti 7. kummerċ ġust 8. solidarjetà 
9.  Ġnus    

Magħquda 
10. multinazzjonali 

 

(2 x 10 = 20 marka) 
 

Taqsima B 

 

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

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

 (2 x 10 = 20 marka) 
 

Taqsima C 

 

Mistoqsija Tweġibiet 

Tweġibiet oħra validi huma aċċettati. 

Marki 

1 L-ambjent; Proposti mill-istudenti dwar l-ambjent; L-ambjent mil-lenti 

tal-istudenti; Inizjattiva mill-istudenti, eċċ. 

2 

2  Friends of the Earth Malta 

 Nature Trust – FEE Malta 

 BirdLife Malta 

 FAA – Flimkien għal Ambjent Aħjar 

 Greenhouse Malta 

 Futur Ambjent Wieħed 

 Ramblers’ Association of Malta 

 Outdoor Recreation and Camping Association 

Isemmu għaqda waħda. 

2 

3 Il-mixi u l-użu tar-rota minflok l-użu tal-karozza jħalli diversi 

benefiċċji fuq l-ambjent, fosthom: 

 aktar arja nadifa; 

 anqas ħsejjes; 

 anqas traffiku; 

 anqas aċċidenti tat-traffiku li kultant iħallu l-fatalitajiet u l-

imwiet (mhux fil-każ tal-użu tar-rota);  

 jiġu evitati problemi ta’ parkeġġ. 

Isemmu ħames benefiċċji. 

1,1,1,1,1 

4 Ir-riċiklaġġ huwa l-proċess li materjal ta’ skart jiġi konvertit f'materjali 

u oġġetti ġodda, b’hekk qed nerġgħu nużaw l-istess riżors. Permezz ta’ 

dan il-proċess jiġi mnaqqas l-iskart li jispiċċa fil-miżbla u jgħin sabiex 

5 

S 
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inaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet serra. Dan il-proċess jgħin f’anqas 

użu tal-enerġija, f’anqas tniġġis tal-arja (mill-inċinerazzjoni) u f’anqas 

tniġġis tal-ilma (mit-terraferma). 

5 Hemm diversi eżempji li juru kif nistgħu nkunu sostenibbli, fosthom: 

 Nitfu d-dawl sabiex nevitaw li kemm jista’ jkun ma jinħeliex l-

elettriku; 

 Nieħdu ħsieb il-karozza sabiex ma taħlix; 

 Nevitaw prodotti li jkollhom ħafna ippakkjar; 

 Ma nixtrux affarijiet li m’għandniex bżonn; 

 Ma nħallux il-vit tal-ilma miftuħ, bl-ilma jinħela għalxejn;  

 Naraw li ma jinħeliex ilma tax-xita, jiġu mibnija bjar fejn 

jinħażen l-ilma tax-xita u mhux jispiċċa fil-baħar; 

 Niżirgħu u nsaqqu l-pjanti u s-siġar, għaliex permezz tagħhom 

ikollna arja aktar nadifa; 

 Nirriċiklaw: nerġgħu nużaw affarijiet li għandhom użu għal xi 

ħaġa oħra jew għal nies oħra. 

Isemmu ħames eżempji. 

1,1,1,1,1 

6 Il-pajjiżi għandhom bżonn jieħdu ħsieb id-dinja, minħabba diversi 

raġunijiet, fosthom: 

 L-effett serra (greenhouse effect) fuq id-dinja jfisser li s-sħana 

tax-xemx qiegħda tinġabar u tinżamm fis-saff atmosferiku t’isfel 

tad-dinja minħabba l-preżenza ta’ gassijiet fl-atmosfera. Fil-fatt 

it-temperaturi żdiedu u jekk id-dinja mhux ser tieħu din il-

problema aktar bis-serjetà, jista’ jkun hemm konsegwenzi koroh 

u diżastrużi. Minħabba ż-żieda fit-temperaturi, il-livell tal-ibħra 

jogħlew u dawk il-pajjiżi u l-postijiet li jinsabu livell mal-baħar 

ikollhom problemi kbar.   
 Is-saff tal-ożonu (ozone layer) huwa s-saff fl-atmosfera li 

jipproteġi d-dinja mir-raġġi qawwija u perikolużi (ultraviolet 

rays) tax-xemx.  Sfortunatament dan qiegħed jittiekel minħabba 

l-livelli għoljin ta’ carbon dioxide u chlorofluorocarbons  (cfc’s) 

fl-atmosfera. Għalhekk dan ifisser aktar temperaturi għoljin u 

żieda fin-numru ta’ melanoma (kanċer tal-ġilda). 

 Il-gvernijiet qed jipprojbixxu prodotti tal-plastik li jintużaw darba 

biss.    

Isemmu żewġ raġunijiet. 

3,3 

7 Jekk tanker taż-żejt jegħreq fl-ibħra Maltin, ikun ifisser diżastru kbir 

għal pajjiżna. Il-konsegwenzi negattivi huma kbar u koroh, fosthom: 

 Problema ta’ ilma, minħabba li 58% tal-ilma li jiġi fil-vit, jiġi 

mill-impjanti tar-Reverse Osmosis, fejn jiġi konvertit l-ilma 

baħar f’ilma għax-xorb. 

 Problema għat-turiżmu li jiddependi ħafna fuq divertiment li 

għandu x’jaqsam mal-baħar. 

 Tinħoloq problema kbira fil-baħar li minnu jiddependu numru 

kbir ta’ sajjieda, li minnu jġibu l-ħut frisk. 

 Is-salini, li minnhom jiġi l-melħ, jispiċċaw minħabba aċċident bħal dan. 

 Kull tip ta’ bijodiversità fil-baħar tispiċċa bla ħajja. 

5 

8 Kważi wieħed minn kull għaxart itfal madwar id-dinja (madwar 152 

miljun) huma soġġetti għal xogħol tat-tfal, li kważi nofshom jinsabu 

f'forom ta' xogħol perikolużi. Il-konsegwenzi huma xokkanti. It-

tħaddim tat-tfal jista' jirriżulta fi ħsara estrema tal-ġisem u tal-moħħ, u 

5 
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anke mewt. Jista' jwassal għall-iskjavitù u sfruttament sesswali jew 

ekonomiku, fejn tintilef l-innoċenza tat-tfal flok jikbru permezz ta’ 

logħob filwaqt li jissoċjalizzaw ma’ sħabhom. Kważi f’kull każ, 

iwassal sabiex kull tifel jew tifla jiċċaħdu mid-drittijiet fundamentali 

tagħhom, bħal edukazzjoni u kura tas-saħħa, b’theddid għall-futur 

tagħhom. 

 (35 marka) 

Taqsima D  

Tema Ideat u tweġibiet 

Kull tweġiba oħra relevanti għandha tiġi aċċettata. 

Marki 

1 Fost l-aspetti ambjentali li għandna bżonn nieħdu ħsieb, insibu: 

 Il-klima qed tinbidel. It-temp qed ikun kemxejn estrem. Ix-xitwa 

qed tkun sħuna u anke estrema, bi problema għall-uċuħ tar-

raba', xita esaġerata li tħarbat l-għelieqi u ħafna aktar. 

 Jeħtieġ li r-riżorsi li nikkunsmaw mill-art għall-ħajja tagħna ta’ 

kuljum, bħall-ħamrija, l-ilma, l-injam u l-ħajja selvaġġa, ma 

jispiċċawx. Dawn kollha huma importanti sabiex l-ambjent 

jibqa' b'saħħtu. Huwa importanti li ma nikkonsmawx iżżejjed. 

 Għandna bżonn nieħdu ħsieb l-ambjent tagħna. L-arja li minnha 

nieħdu n-nifs kuljum trid tkun nadifa. It-tniġġis fuq l-ambjent 

għandu effett dirett fuq is-saħħa tal-bniedem.  

 Jeħtieg li nieħdu ħsieb il-foresti. Il-mediċini jinstabu fil-foresti li 

jistgħu jintużaw għal varjetà wiesgħa ta’ problemi tas-saħħa. 

 Il-plastik li jintrema fil-baħar jispiċċa jagħmel ħafna ħsara lill-

fkieren u l-ispeċi l-oħra ta’ ħut. Il-ħut li jinqabad jekk ikollu l-

plastik fih, aħna stess inkunu qed nieklu dak il-plastik. 

 Is-siġar huma karatteristika oħra importanti fl-ambjent. L-iskop 

ewlieni tas-siġar huwa li jżommu l-ossiġnu tagħna bilanċjat u 

jipprevjenu t-tisħin globali. Il-pjanti spiss għandhom bżonn xi 

CO2 għall-fotosintesi li jinħażen fl-injam, fil-weraq u fil-

ħamrija għal sekli sħaħ. Il-foresti bl-istess mod jassorbu l-

impuritajiet mill-emissjonijiet. 

 Għall-familji futuri tagħna, għandna l-obbligu li nħallu lil 

uliedna dinja mingħajr perikli fuq il-futur tagħhom minħabba 

problemi kkawżati minna jew mill-ġenerazzjonijiet preċedenti 

tagħna.  

25 

2 Malta m’għandhiex riżorsi naturali bħaż-żejt, injam jew minjieri. Dan 

kollu jfisser li aħna niddependu minn pajjiżi oħra sabiex 

jissupplixxuna bir-riżorsi jew prodotti li aħna ma nipproduċux.  

 

Il-ħtieġa li l-pajjiżi jiddependu fuq xulxin għal dawn ir-riżorsi toħloq 

interdipendenza globali. Din l-interdipendenza internazzjonali (bejn 

il-pajjiżi) ġabet magħha bidla kbira fl-ekonomija u fil-ħajja soċjali.  

Dik li qabel kienet intrapriża (kumpanija) lokali issa jeħtieġ li tfittex 

swieq oħra barra minn Malta sabiex jikbru ekonomikament, jekk trid 

li tibqa’ teżisiti.   

 

Ir-riżultat ta’ dan it-tkabbir mhux biss wieħed ekonomiku.  B’dan il-

mod, in-nies qegħdin jitħalltu f’dak li huwa xogħol għax nies barranin 

qegħdin jitħalltu ma’ nies ta’ pajjiżi oħra biex jifirxu l-kummerċ 

tagħhom.  Dawn il-kumpaniji qed joħolqu għamliet ġodda ta’ 

25 
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relazzjonijiet bejn il-ġnus għax in-nies minn pajjiżi differenti qegħdin 

jiddependu minn xulxin mhux biss b’mod dirett iżda anke b’mod 

indirett.  

3 Il-moviment tal-Kummerċ Ġust huwa wieħed soċjali li l-għan tiegħu 

hu li jiġu protetti d-drittijiet fundamentali ta’ ħaddiema/produtturi żgħar 

li ħafna minnhom jinsabu f’pajjiżi tat-tielet dinja. Dan il-moviment 

jaħdem biex jifforma strutturi ta’ kummerċ biex tingħata opportunità lil 

produtturi emarġinati biex jipproduċu u jbigħu l-prodotti tagħhom 

filwaqt li jaqilgħu għajxien diċenti.  

Il-Kummerċ Ġust huwa mod ta' kummerċ biex jilħaq nies li ġejjin minn 

pajjiżi foqra. L-organizzazzjonijiet tal-Kummerċ Ġust jaħdmu ma’ nies 

li jinsabu f’pajjiżi li huma fl-Amerika Latina, l-Afrika u l-Asja t’Isfel. 

Hemm tendenza li nies li joqogħdu f’dawn il-pajjiżi jkollhom inqas 

ċans biex jikkompetu fuq l-istess skala ma’ produtturi oħrajn u ħafna 

drabi jkun diffiċli għalihom biex jesportaw il-prodotti tagħhom u 

jitħallsu b’mod xieraq, filwaqt li d-dinjità tagħhom fuq il-post tax-

xogħol tiġi protetta. 

Ix-xogħol tal-organizzazzjonijiet li jifformaw il-Kummerċ Ġust huwa 

ta’ labelling (jiġifieri immarkar fuq il-prodotti) u xogħol ta’ 

moniteraġġ. Dawn l-organizzazjonijiet jaraw u jivverifikaw li l-

produtturi qegħdin iħaddnu l-prinċipji u l-istandards li jitlob il-

kummerċ ġust. 

25 

 

(Total: 100 marka) 


