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Skejjel Primarji 

Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena 2015 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Il-Ħames Sena            Studju Soċjali            Skema ta’ Marki 
____________________________________________________________ 

A.  Immarka billi tagħmel  taħt il-logħob ta’ ġewwa.                 (4 marki)                                           

   

  
 

   

   

 
  

 

ii. Semmi logħba oħra ta’ barra favorita miegħek.  

 
Aċċetta kull tweġiba li tagħmel sens. 

 

 

B. Vantaġġi u Żvantaġġi                                                                 (2 marki)      
 

1. Semmi vantaġġ li għandu l-logħob ta’ barra fuq il-logħob ta’ ġewwa. 

Iktar spazju, tagħmel sport li jinvolvi iktar moviment ... 

Aċċetta tweġibiet oħra li jagħmlu sens. 
 

2. Semmi żvantaġġ li għandu l-logħob ta’ barra fuq il-logħob ta’ ġewwa. 

It-temp jista’ jisfratta l-logħob, fid-dlam ma tistax tilgħab ċertu logħob ... 

Aċċetta tweġibiet oħra li jagħmlu sens. 
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Ċ.  Ikteb VERU jew FALZ biex turi x’taf dwar il-logħob Olimpiku.  
       

1. Il-Logħob Olimpiku beda fi snin qabel 

Kristu. 

Veru 

2. L-ewwel logħob sar ġewwa l-Italja. Falz 

3. Dan kien isir b’tifħir lil alla Zeus. Veru 

4. Dak iż-żmien kienu jieħdu sehem l-irġiel 

biss. 

Veru 

5. Ir-rebbieħ kien jingħata kuruna tad-deheb. Falz 

6. Il-logħob Olimpiku modern twaqqaf mill-
Franċiż, Pierre de Coubertin. 

Veru 

7. L-għan ta’ dan il-logħob kien li jressaq aktar 
lejn xulxin fil-ħbiberija l-pajjiżi tad-dinja. 

Veru 

8. Pierre de Coubertin jgħid: L-importanti fil-
logħob hu li tirbaħ.  

Falz 

9. Fl-istadju fejn isir il-logħob Olimpiku 
tinxtegħel it-Torċa Olimpika. 

Veru 

10. Dan il-logħob idum għaddej madwar 50 
ġurnata. 

Falz 

  (10 marki) 

 

D. Imla l-vojt bi kliem adattat.                                                                        

      L-ewwel waħda lesta. 
 

 

Bla dubju ta’ xejn, l-ikel jagħmel differenza. L-għażla li aħna nagħmlu fl-ikel li 

nieklu tiddeċiedi għalina jekk inkunux ħoxnin jew inkella fit. Min ta’ spiss 

ifittex li jiekol affarijiet moqlija fiż-żejt bħal ngħidu aħna ċ-ċips, ikel tal-pakketti 

li ħafna drabi jkollhom ħafna melħ u ikel xaħmi bħal pastizzi, ma jistax ma 

jgħarraqx saħħtu. 

Il-ħafna ikel żejjed kif ukoll l-għażla ħażina ta’ dak li hu tajjeb għalina, twassal 

għal piż żejjed. In-numru ta’ nies, fosthom anke tfal, li jbatu mill-obeżità huwa 

inkwetanti. L-obeżità tista’ twassal għal ħafna mard fosthom il-mard tal-qalb u 

d-dijabete. 

Biex ġisimna jikber f’saħħtu għandu bżonn dieta bilanċjata b’ikel varjat. Il-

ħaxix u l-frott huma fost l-ikel li hu rakkomndat nieklu ta’ spiss. Barra l-ikel 

ġisimna għandu bżonn ukoll l-eżerċizzju. Infatti barra li jgħinna nżommu 

ruħna fit, l-isport iserraħna u permezz tiegħu nitgħallmu wkoll ħafna affarijiet 

fosthom kif nitilfu u nibqgħu ħbieb u kif naħdmu bħala tim. 
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E.  Immarka billi tagħmel  ħdejn it-tajba.                                  (5 marki)      
 

1. Il-ħut li jinqabad jittieħed il-_________. pitkalija.  

biċċerija.  

pixkerija.  

maħleb.  
   

2. Din tinsab _________. il-Marsa.  

Ta’ Qali.  

il-Ħamrun.  

San Luċjan.  
   

3. _________ hu raħal ewlieni f’Malta magħruf 
għas-sajd.  

Marsalforn  

Marsamxett  

Marsascala  

Marsaxlok  
   

4. Imbagħad f’Għawdex inisbu l-_________.   Marsalforn.  

Marsamxett.  

Marsascala.  

Marsaxlok.  
   

5. Fost il-ħut prinċipali li jinqabad f’pajjiżna 
nsibu _________. 

il-baleni.  

ix-xark.  

it-tonn.  

id-dniefel.  
 

F i.  Ħares sewwa lejn dawn it-tliet stampi.  

       Fl-ispazju provdut ikteb ismhom.                                                 (3 marki) 
 

   

il-luzzu il-kajjik l-iskuna 

 

F ii.  Wieġeb billi tikteb jekk hux Veru jew Falz.                            (5marki) 

 

0. Is-sajjieda Maltin jistadu bil-jotts. Falz 

1. Wara tal-kajjik ikun ġej għall-ponta. Falz 

2. Wara tal-luzzu jkun ġej għall-ponta. Veru 

3. L-iskuna tintuża għal sajd fit-tul. Veru 

4. L-iskuna ma tiflaħx għal ħafna maltemp. Falz 

5. L-iskuna tissejjaħ ukoll trawler. Veru 
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F iii. X’inhi d-differenza bejn sajjied Full Time u sajjied Part Time? 
 

Is-sajjieda Full-Time huma dawk is-sajjieda li x-xogħol tagħhom proprja huwa 

dak ta’ sajjieda waqt li s-sajjieda Part-Time huma dawk li jkollhom xogħol 

ieħor barra dak tas-sajd. 

(2 marki) 

Ġ. Is-sajjieda Full Time qed jonqsu. Għaliex? 

     Aqra dawn ir-raġunijiet. 

     Immarka () biss ir-raġunijiet li huma veri.                              (10 marki) 

 

1. Barra li hu xogħol ta’ tbatija, fuq il-baħar hemm ħafna 
riskji u perikli. 

 

2. Trid tagħmel ġranet twal fuq il-baħar ibiex taqbad qabda 
ħut tajba. 

 

3. Il-fuel għas-sajjieda qiegħed dejjem jogħla u għalhekk 
ma joħorġux ħafna ’l barra. 

 

4. Minħabba l-ispejjeż, is-sajjieda jridu jbigħu l-ħut bi prezz 
għoli. 

 

5. F’dan ix-xogħol tista’ tagħmel ġranet sħaħ mingħajr ma 
tara l-familja. 

 

6. Il-ħut li jħobbu jieklu l-Maltin ma jinqabadx mill-Baħar 
Mediterran. 

 

7. Il-qbid tal-ħut qiegħed dejjem jonqos u għalhekk qed 
jonqsu l-profitti. 

 

8. L-inġenji tal-baħar huma għaljin u biex iżomm il-
manutenzjoni tad-dgħajsa trid ħafna flus. 

 

9. Is-sajjieda kollha jispiċċaw jistadu fl-istess roqgħa u 
għalhekk ma jaqbdux ħafna ħut. 

 

10. Hemm kompetizzjoni qawwija mas-sajjieda Taljani u 
Franċiżi li huma attrezzati aħjar mis-sajjieda Maltin. 

 

 

G i.  Imla l-vojt biex turi x’taf dwar l-Akkwakultura.                     (4 marki)   

                                                

1. Iċ-Ċentru tal-Akkwakultura ġie mwaqqaf fit-Torri San Luċjanu. 
 

2. Dan jinsab qrib ir-raħal ta’ Birżebbuġa. 
 

3. L-akkwakultura hija t-trobbija ta’ ħut, li jiġu mkabbra ġo vaski u tankijiet 

fuq l-art. 
 

4.  L-akkwakultura tgħin biex il-provvista tal-ħut għas-suq ma tonqosx is-sena 

kollha. 
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G ii. Wieġeb billi tuża kelma waħda.                                               (5 marki)   

     

1. L-istaġun tal-lampuki jibda f’ Settembru 

2. Is-sajd għal-lampuki jsir l-iktar permezz 
tal-luzzu u 

l-iskuna 

3. Ċatri kbar magħmulin minn sufra, weraq 
tal-palm, xkejjer u ħwejjeġ oħra jissejħu 

kanizzati 

4. Is-sajd għal-lampuki jibqa’ sejjer sa Diċembru 

5. Il-kaxex fejn jistivaw il-ħut jissejħu kavetti 

 

Ħ. Daħħal l-isem tal-post li jaqbel wara kull sentenza.                  (5 marki) 
 
 

 

1. Jinsab Raħal Ġdid. Ipoġew ta’ Ħal 
Saflieni 

2. L-ewwel Insara kienu jidfnu l-mejtin tagħhom. Katakombi 

3. Ħawnhekk in-nies kienu jaduraw lil-Mara l-Ħoxna. Ipoġew ta’ Ħal 
Saflieni 

4. Post ta’ Żmien il-Preistorja. Ipoġew ta’ Ħal 
Saflieni 

5. Post ta’ Żmien l-Ewwel Insara. Katakombi 

6. Instabu ħafna simboli Nsara fihom. Katakombi 

 

Ħ ii. Wieġeb jekk hux Veru jew Falz u agħti raġuni għaliex.         

 
1. L-ipoġew ta’ Ħal Saflieni tħaffer wara l-katakombi ta’ San Pawl tar-Rabat. 
 
   Veru jew Falz? Falz                                                                        (marka) 
 

Tħaffru qabel għax ġo fihom instabu fdalijiet ta’ Żmien il-Preistorja. 

Aċċetta tweġibiet oħra li jagħmlu sens.  
(2 marki) 
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2. It-Tempji tal-Ġgantija tħaffru taħt l-art. 
 
   Veru jew Falz? Falz                                                                        (marka) 

 

Dawn m’humiex imħaffrin imma mibnija fuq l-art b’ġebel megalitiku. 

Aċċetta tweġibiet oħra li jagħmlu sens. 
(2 marki) 

 

H. Ħares sewa lejn din l-istampi u wieġeb dawn il-mistoqsijiet.  (6 marki) 

 

 

 

 

1.  Fl-istampi qed naraw statwa tal-Mara l-Ħoxna. 

2.  Din teħodna lura fi żminijiet Preistoriċi. 

3.  L-ikbar numru ta’ statwi nstab fit-Tempji ta’ Ħaġar Qim. 

4.  L-ikbar statwa instabet fit-Tempji ta’ Ħal Tarxien. 

5.  Illum il-ġurnata dawn l-istatwi nistgħu narawhom fil-Mużew tal-

Arkeoloġija. 

6. Dan il-Mużew jinsab ġewwa l-Belt/ l-Belt Valletta/ Valletta. 

 

GĦ. Wieġeb dawn il-mistoqsijiet fil-qosor.                                  (3 marki)                                                 

1. X’sar biex nikkonservaw it-tempji megalitiċi ta’ Ħaġar Qim?  

It-tempju ġie mgħotti b’tinda. 

2. Il-ġebla Maltija titmermer minħabba tliet elementi. Liema huma?  

Ix-xemx, ix-xita u r-riħ. 

3. X’jiġri meta nirrestawraw xi sit storiku? 

Il-ġebel li jkun tmermer jinqala u minfloku ndaħħlu ġebel ġdid. 
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