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

Taqsima A 

 

Tema Ideat u tweġibiet Marki 

1. Is-sess jirreferi għall-karatteristiċi psikoloġiċi, fiżiċi u emozzjonali bejn 

in-nisa u l-irġiel. 

Ġeneru jirreferi għal kif is-soċjetà tħares lejn l-irġiel u n-nisa, eżempju li 

l-irġiel tajbin għal xogħol maniġerjali, filwaqt li n-nisa tajbin 

għall-faċendi. Ħafna drabi dan huwa riżultat tal-kultura ta’ dik is-soċjetà 

u huwa influwenzat mill-proċess ta’ soċjalizzazzjoni sa minn età żgħira. 

(2,2) 

2. Fi żminijiet imgħoddija u f’soċjetà tradizzjonali, l-irwol tal-mara kien 

limitat għar-responsabbiltajiet lejn il-familja u d-dar.  

Illum il-mara f’ħafna soċjetajiet moderni, emanċipat ruħha u nkisru 

l-isterjotipi, tant li bdiet tidħol f’oqsma ta’ xogħol li tradizzjonalment 

kienu magħmula mill-irġiel bħal suldat u pulizija. Hekk illum insibu nisa 

fil-politika, anke jmexxu pajjiżi u partiti politiċi bħal Angela Merkel 

fil-Ġermanja jew Jacinda Ardern fi New Zealand. Insibu nisa f’karigi 

għolja f’kumpaniji transnazzjonali (multinazzjonali) bħall-IBM. Insibu 

nisa inġiniera, tobba, drivers u jaħdmu fil-fabbriki u jagħmlu xogħol 

impenjattiv ħafna. Anke fil-familja nsibu li hemm diversi każijiet fejn 

il-breadwinner, jiġifieri dak li jaqla’ l-aktar flus u jmantni l-familja, hija 

l-mara aktar milli l-partner tagħha.  

Ħafna drabi dan huwa riżultat tal-aċċessibilità għall-edukazzjoni minn 

kulħadd u l-movimenti favur id-drittijiet tan-nisa.  

(5) 

. Faċendi tad-dar bħat-tisjir u tindif; jieħdu ħsieb it-tfal. 

L-opportunitajiet li nħolqu għan-nisa wara bidla fil-mentalità u 

aċċessibilità għall-edukazzjoni, tat bidu għal revoluzzjoni tal-ġeneru. 

L-affarijiet marbuta mal-koabitazzjoni ħolqot il-bżonn li r-raġel imidd 

idejh għal neċessitajiet, speċjalment jekk il-mara taħdem ħinijiet twal u 

mhux tas-soltu. Anke f’dik li hi trobbija tal-ulied, ir-raġel kellu jibda 

jieħu sehem aktar attiv fiha. 

(4) 

4. Jekk inħarsu lejn l-ewwel ktieb tal-iskrittura, naraw li saret referenza għal 

mara u raġel. Din hija diskutibbli ħafna, speċjalment għal każijiet ta’ 

persuni b’orjentazzjonijiet sesswali differenti. Però naraw li ftit kien 

hemm, pereżempju, profeti nisa meta mqabbla ma’ dawk irġiel! Jekk 

inħarsu lejn il-Kattoliċiżmu, naraw li saċerdoti huma rġiel biss u l-Knisja 

tkaxkar saqajha biex tagħti l-istess ministeri lill-ġeneru femminili! Dan 

iżda mhux  l-istess fil-Protestantiżmu. Fit-Testment il-Ġdid, speċjalment 

fl-Erba’ Evanġeli, in-nisa għandhom l-irwol ta’ sapport għall-karattri 

maskili. Anke llum, l-irwol tal-membri fi ħdan il-Knisja Kattolika jista’ 

jasal sa dak ta’ sorijiet. Dan ħafna drabi jinfluwenza kif soċjetajiet iħarsu 

lejn l-irwoli tal-ġeneru, sew jekk raġel sew jekk mara. L-istudenti jistgħu 

jagħtu eżempji minn reliġjonijiet oħrajn ukoll. 

(4) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacinda_Ardern
https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister_of_New_Zealand


Paġna 2 minn 4  L-Istudji Soċjali (Option) – L-Iskema tal-Marki – Il-Ħdax-il Sena – 2021 

5a. Tnejn minn: 

L-ugwaljanza tal-ġeneru tiġi istituzzjonalizzata fuq livell nazzjonali; issir 

diskriminazzjoni pożittiva u jkun hemm aktar nisa fuq bordijiet statali; 

sistema li toħloq kwoti biex in-nisa jiġu dejjem eletti; permezz t’aktar 

edukazzjoni biex tqajjem għarfien fuq il-kapaċitajiet tan-nisa; isibu 

korsijiet ta taħriġ biex jgħinu lin-nisa jkunu involuti aktar fil-politika, 

bħall-kunsilli lokali u l-parlament. 

(2,2) 

5b. L-involviment fil-politika jirrikjedi sagrifiċċji u dedikazzjoni li mhux 

dejjem ikun possibbli għan-nisa b’mod speċjali jekk dawn ikollhom ulied 

żgħar fl-età; mentalità maskilista li tnaqqas l-opportunitajiet tan-nisa 

fil-politika (glass-ceiling); ħafna mill-karrieri relatati mal-politika 

għadhom iddominati mill-irġiel, bħall-ekonomija, finanzi, enerġija u 

tibdil fil-klima, difiża u affarijiet esterni. Dan ma tantx jgħin biex in-nisa 

jkollhom pjattaform fuqiex jistgħu jitkellmu.  

Il-votanti kapaċi jippreferu li jivvutaw lill-irġiel. 

Is-soċjetà għadha titfa’ l-irwol tal-familja l-aktar fuq in-nisa. 

(4) 

 (25 marka) 

 

Taqsima B 

 

Tema Ideat u tweġibiet Marki 

1. Żvilupp sostenibbli huwa żvilupp li jirrispetta l-bżonnijiet ambjentali, soċjali 

u ekonomiċi ta’ pajjiż mingħajr ma jpoġġi fil-periklu l-ambjent għat-tgawdija 

u l-użu tiegħu tal-ġenerazzjonijiet futuri. 

(3) 

2. Reduce: tnaqqas mill-użu ta’ riżorsi bħal packaging; 

Reuse: terġa’ tuża l-oġġett bħal vażetti u kontenituri; 

Recycle: l-affarijiet ma jintremewx bl-addoċċ, iżda jintgħażlu biex permezz 

ta’ proċess, jerġgħu jinħadmu f’xi ħaġa oħra. 

(2,2,2) 

3. Importanti li l-iskart kollu ma jintremiex kif ġie ġie, iżda niddisponu minnu 

skont in-natura tiegħu. Affarijiet li jistgħu jiġu rriċiklati jintremgħu fil-boroż 

jew fl-iskips; żjut tar-ristoranti jinġabar u jiġi pproċessat; għal skart goff 

inċemplu l-Kunsill Lokali; u affarijiet oħra bħal appliances jittieħdu f’wieħed 

miċ-ċentri tal-iskart goff. 

(4) 

4. Tniġġis tal-arja: minħabba l-ħruq ta’ żjut għall-enerġija, tal-karozzi u 

l-fabbriki li qed joħolqu tisħin globali u mard. 

Rimi ta’ skart: fil-kampanja; fil-baħar; li ma jkunx isseparat u jitwaddab 

f’miżbliet u joħloq problemi għall-ambjent u l-annimali.                      

Tal-ilma u l-baħar: permezz ta’ rimi t’oġġetti, inkluż slime tal-fishfarms, u 

skart fil-baħar u fix-xmajjar li qed joħloq problemi għall-ħlejjaq u l-pjanti li 

jgħixu fihom. 

(2,2,2) 

5. Il-bniedem illum m’għadux jipproduċi biss dak li għandu bżonn 

għall-ġurnata. Illum il-bniedem sar għandu ħafna xewqat (needs), li joħolqu 

ħafna skart fil-proċess ta’ manifattura. Fil-fatt qiegħed juża ħafna riżorsi 

naturali li jistgħu jintużaw mod ieħor, pereżempju ż-żejt li jintuża biex isir 

il-plastik (ara kemm-il miljun flixkun tal-ilma jinbiegħu kuljum madwar 

id-dinja!); l-ilma li jintuża fil-boilers; metalli għall-gadgets jew l-art u 

l-agrikoltura. 

(6) 

(25 marka) 
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Taqsima C 

  

Tema Ideat u tweġibiet Marki 

1 Ir-rivoluzzjoni industrijali hawn Malta seħħet fis-sebgħinijiet, wara li 

l-ekonomija Maltija ma baqgħetx tiddependi mis-servizzi Ingliżi. 

L-iżvilupp teknoloġiku seħħ dawn l-aħħar deċenni. U kellu diversi effetti: 

permezz tal-internet Malta u l-Maltin ma baqgħux iżolati mid-dinja u 

l-midja: 

 il-kummerċ sar aktar faċli meta nqisu li Malta hija gżira f’nofs baħar, u 

dan ħoloq diversi opportunitajiet. Inħolqu aktar xogħlijiet u ġid, u bħala 

riżultat żdied il-konsum u x-xiri, żieda fil-karozzi, safar u divertiment; 

 anqas xogħol baqa’ jsir bl-idejn u aktar beda jsir bil-magni; 

 tbatija fiżika naqset għax aktar inġenji bdew jiġu użati; 

 sar aktar taħriġ għaż-żgħażagħ tant li ħafna sabu xogħol barra; 

 fid-djar Maltin insibu aktar teknoloġija permezz ta’ appliances u dan 

jaffettwa l-istil ta’ ħajja. 

25 

2 It-tisħin globali huwa t-tisħin fit-tul tas-sistema tal-klima tad-dinja osservat 

mill-perjodu preindustrijali (bejn l-1850 u l-1900) minħabba attivitajiet 

tal-bniedem, primarjament il-ħruq tal-fjuwils fossili, li jżid il-livelli 

tal-gassijiet serra li jinqabdu bis-sħana fl-atmosfera tad-dinja. 

Ħafna miżuri fuq bażi personali, lokali u nazzjonali jistgħu jittieħdu. Fosthom 

li nnaqssu l-carbon footprint: 

 innaqqas il-konsum bla bżonn t’affarijiet, speċjalment dawk li fihom 

ħafna ppakkjar; 

 innaqqas vjaġġar bla bżonn bil-karozza u nagħmel użu alternattiv ta’ 

mezzi aktar sostenibbli bħall-karozzi tal-linja, roti, car-sharing u mixi; 

 it-3 Rs: innaqqas, nerġa’ nuża u nirriċikla + nirrifjutaw affarijiet bla 

bżonn. Nistgħu nsemmu l-istil ta’ ħajja minimalista, jiġifieri li nixtru biss 

dak li hu neċessarju; 

 flok nixtri proprjetà ġdida, nirranġa proprjetà antika; 

 insebbaħ  l-ambjent b’aktar pjanti u siġar; 

 ninstallaw pannelli solari; 

 nirranġaw appliances flok nixtru l-ġdid; 

 nieħu ħsieb il-karrozza biex taħli anqas enerġija bħal nagħmel 

manutenzjoni regolari;  

 il-Kunsilli Lokali jistgħu jagħmlu aktar inforzar u jieħdu aktar inizjattivi 

biex jagħmlu l-lokalità aktar sostenibbli; 

 fuq bażi nazzjonali, l-Istat jinforza aktar il-liġijiet u jieħu aktar inizjattivi 

għal użu t’enerġija li tiġġedded, bħall-installar ta’ wind farms u  

jinċentiva liċ-ċittadini biex jaddottaw stil ta’ ħajja aktar sostenibbli; 

 jiżdiedu l-green areas u għall-bini tintuża art fejn diġà hemm il-bini; 

 inċentivi biex jintużaw materjali li jżommu sħana fid-djar u li huma aktar 

sostenibbli. 

25 

3 Tipi ta’ migrazzjoni:  interna u esterna; furzata u volontarja; legali u illegali. 

Modi kif nistgħu nintegraw lill-immigranti fis-soċjetà:  

 Programmi biex jiffamiljarizzaw ruħhom mal-kultura, normi u valuri 

tal-pajjiż li jilqagħhom, biex jitgħallmu l-lingwa.  

 Nuru solidarjetà magħhom u nifhmu d-diffikultajiet li għaddew minnhom 

biex waslu fi gżiritna, il-bżonnijiet u problemi li għandhom. 

 Ninkluduhom fl-oqsma kollha tas-soċjetà, sew jekk huma edukattivi, 

ekonomiċi, kulturali u soċjali. 

25 
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 Jingħataw taħriġ biex ikollhom ħiliet biex isibu xogħol. 

 Jitħallsu daqslikieku ħaddiema tal-lokal u ma jiġux sfruttati. 

 Ngħallmu li d-diversità hija ta’ benefiċċju għaċ-ċittadini tal-lokal. 

 Jiġu rikonoxxuti kisbiet akkademiċi biex min studja, isib xogħol xieraq. 

4 Demografija hija l-istudju tal-popolazzjoni: il-kobor, il-kompożizzjoni u 

d-distribuzzjoni.  

Raġunijiet għaliex din tiżdied jew tonqos:  

 rata tal-imwiet imqabbla mar-rata tat-twelid 

 faqar u edukazzjoni 

 immigrazzjoni vs emigrazzjoni 

 miżuri ta’ birth control u family planning 

 aċċess għas-servizzi tas-saħħa 

 aktar xogħol u opportunitajiet 

 il-livell t’għajxien, ekonomija u stil ta’ ħajja 

25 

5 Is-suġġett tal-Istudji Soċjali jgħinni nesplora, nanalizza u nevalwa 

kwistjonijiet lokali u globali soċjali, ekonomiċi, politiċi u 

ambjentali tal-passat u tal-preżent. Huwa l-qafas ta’ kull fehim f’oqsma u 

materji oħra. 

Fl-Istudji Soċjali: 

 Nitgħallem ħiliet li nistaqsi, norganizza u nirriċerka, nanalizza b’mod 

objettiv, niġbor informazzjoni, u nkun kapaċi li nikkritika u nistħarreġ. 

Bħalma jgħid Baldacchino, tintlibes lenti tal-investigatur. 

 Nipprova nagħmel analiżi tal-aġir tas-soċjetà (kultant b’referenza 

għall-istorja) u r-raġuni għall-bidliet soċjali. Fl-istess ħin, niżviluppa 

l-għarfien u l-fehim tiegħi  permezz ta’ mistoqsijiet.  

 Nitgħallem nispjega proċessi ta' bidla u żvilupp fil-passat u fil-preżent  u 

nirrifletti fuq u nevalwa żviluppi futuri possibbli. 

 Niddiskuti diversi oqsma li jolqtuna lkoll xi darba jew oħra f’ħajjitna, 

bħax-xogħol, l-ekonomija, l-ambjent, l-edukazzjoni u d-drittijiet. 

 Naħseb b'mod kritiku u kreattiv fuq kwistjonijiet morali u etiċi tal-passat 

u tal-preżent  u fuq id-diversi modi li fihom dawn il-kwistjonijiet jistgħu 

jinftiehmu. 

 Nirrifletti fuq u nesplora l-identità Maltija tiegħi u r-relazzjonijiet bejn 

id-diversità u l-identità f'Malta, fl-Ewropa u fid-dinja.  

 Nevalwa t-tagħlim tiegħi fl-umanitajiet u kapaċi ntejjeb u niżviluppa 

l-għarfien u l-fehim tiegħi.  

 Nifhem kif it-tagħlim fuq l-umanitajiet jista' jarrikkixxi l-esperjenza u 

l-fehim tiegħi tad-dinja u kif jista' jkun ta' valur matul il-ħajja tiegħi. 

 Naħseb b’mod kritiku u kreattiv fuq problemi ta' kuljum f'kuntesti lokali 

u globali.  

25 

 

(50 marka) 

 

 

Total tal-karta: 100 marka 


