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IL-ĦIN: Siegħa u tliet kwarti

Din il-karta tal-eżami fiha ERBA’ Taqsimiet (A, B, C u D). L-istudenti jridu jwieġbu t-Taqsimiet
KOLLHA. Il-marki għal kull Taqsima jidhru bejn il-parentesi.
Taqsima A: Aqra sew din is-silta u wara wieġeb fid-dettall u fuq karta separata l-mistoqsijiet
KOLLHA li ġejjin:
F’dawn l-aħħar snin ir-rwoli tal-irġiel u n-nisa fil-familja nbidlu sew. Fl-imgħoddi konna nitkellmu dwar
familja patrijarkali, iżda llum insibu tip ta’ familja aktar simmetrika. Din biddlet xi ftit il-valuri tassoċjetà. Għalkemm ir-rwoli tal-irġiel u n-nisa fil-familja m’għadhomx l-istess bħal qabel, ħafna mixxogħol tad-dar xorta għadu jsir mill-mara, anke jekk din ħarġet taħdem barra mid-dar biex tgħin
finanzjarjament lill-familja. Riċerka li saret mill-Unjoni Ewropea żvelat li r-responsabbiltajiet tal-familja
għadhom marbutin wisq mal-mara, u dan iwassal għall-inugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fil-familja.
Mistoqsijiet:
1) Fisser it-termini li ġejjin:
i) rwol
ii) inugwaljanza
iii) sterjotipi
iv) ġeneru

(4)

2) Kif tista’ l-kultura taffettwa r-rwoli tan-nisa u l-irġiel fis-soċjetà? Agħti ŻEWĠ eżempji.

(4)

3) Għaliex taħseb li n-nisa għadhom jagħmlu ħafna mix-xogħol tad-dar? Spjega t-tweġiba tiegħek billi
tagħti ŻEWĠ eżempji.
(4)
4) In-nisa qed jagħżlu ċerti karrieri. Liema karrieri huma l-aktar komuni fost in-nisa? Agħti TLIET
eżempji.
(6)
5) Taħseb li hemm differenza fil-mod kif jiġu stmati l-irġiel u n-nisa fuq il-post tax-xogħol? Saħħaħ ittweġiba tiegħek b’ŻEWĠ eżempji.
(4)
6) Semmi ŻEWĠ organizzazzjonijiet, waħda internazzjonali u oħra nazzjonali, li jaħdmu favur lugwaljanza bejn is-sessi.
(2)
7) Spjega fid-dettall kif is-soċjetà tgħaddi lit-tfal ir-rwoli marbutin mal-ġeneru.

(6)
(30 marka)

Taqsima B: Aqra sew din is-silta u wara wieġeb fid-dettall u fuq karta separata l-mistoqsijiet
KOLLHA li ġejjin:
Facebook u Youtube huma realtà virtwali fejn persuni mid-dinja kollha jiltaqgħu, jaqsmu l-ideat tagħhom
u jissoċjalizzaw bejniethom. Dawn jagħtu opportunità biex persuna titgħallem, tfittex ideat ġodda, u
tiskopri l-identità tagħha. Ladarba l-ideat bejn kulturi differenti jinxterdu, il-pajjiżi jwarrbu d-differenzi
ta’ bejniethom u jonqos il-kunflitt. Il-valuri qed jinxterdu l-ħin kollu fost aktar persuni fejn qed tiżviluppa
kultura dominanti li tinfluwenza lill-bqija tal-komunità. Għaldaqstant is-solidarjetà internazzjonali saret
aktar possibbli. Il-globalizzazzjoni ġabet magħha tnaqqis virtwali fid-distanza ta’ bejn il-pajjiżi u
għaldaqstant dawn iħossu li hemm inqas differenzi kulturali bejniethom.
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Mistoqsijiet:
1) X’inhi solidarjetà internazzjonali? Agħti ŻEWĠ eżempji biex issaħħaħ it-tweġiba tiegħek.

(6)

2) L-internet u n-netwerking soċjali joffru lill-bniedem ħajja virtwali. Spjega din is-sentenza billi tagħti
ŻEWĠ eżempji.
(4)
3) X’nifhmu bi globalizzazzjoni? Semmi ŻEWĠ fatturi oħra, għajr dawk imsemmija fis-silta, li
jikkontribwixxu għall-globalizzazzjoni.
(6)
4) X’inhuma kumpaniji multinazzjonali? Spjega l-funzjonijiet ta’ dawn f’soċjetà moderna.

(4)

5) Spjega d-differenza bejn suq ħieles u suq ġust.

(4)

6) Fid-dinja globalizzata tal-lum il-pajjiżi saru aktar interdipendenti. Spjega din is-sentenza u saħħaħ ittweġiba tiegħek billi tagħti ŻEWĠ eżempji.
(6)
(30 marka)

Taqsima C: Fuq karta separata ikteb paragrafu ta’ madwar 150 kelma fuq WIEĦED minn dawn li
ġejjin:
1) Il-popolazzjoni tad-dinja qed tiżdied b’rata mgħaġġla f’perjodu qasir ta’ żmien. Liema huma l-fatturi
li qed iwasslu għal din iż-żieda fil-popolazzjoni?
2) Fisser x’inhi solidarjetà soċjali. Uri d-differenza bejn servizzi kontributorji u servizzi mhux
kontributorji.
3) Taħseb li n-nisa jippreferu li jkollhom karriera? Iddiskuti.
(15-il marka)

Taqsima D: Agħżel WIEĦED mit-temi li ġejjin u ikteb madwar 250 kelma dwaru fuq karta
separata:
1) Fisser x’inhuma gruppi ta’ pressjoni u spjega r-rwol tagħhom fis-soċjetà billi tagħti eżempji.
2) F’dawn l-aħħar snin ħafna pajjiżi għaddew minn mewġa kbira ta’ qgħad. Fisser x’inhu l-qgħad u
ddiskuti fit-tul TLIET raġunijiet għaliex dan iseħħ.
3) L-effett tal-globalizzazzjoni qed iġib miegħu attivitajiet politiċi fuq livell globali, bħalma huma ssummits tal-G8 u l-G20. Agħżel WIEĦED minn dawn iż-żewġ gruppi u ddeskrivi fid-dettall ilvantaġġi u l-iżvantaġġi tar-rwol tiegħu fuq livell internazzjonali.
4) Fisser x’inhi integrazzjoni soċjali. Iddiskuti fit-tul billi tagħti eżempji.
(25 marka)
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