
Id-disa' sena 

 

Kisbiet mit-Tagħlim u Kriterji għall-Assessjar 

Il-Punt Fokali tas-

Suġġett 1 
 

Il-Ħajja fil-Komunità, Relazzjonijiet u Rwolijiet ġo Komunitajiet ta’ Fidi 

 

Kisba tat-Taghlim 1 

(Ikkontrollata) 
 

Nista’ nesplora l-komunitajiet li nappartieni għalihom, il-ħajja f’komunità, relazzjonijiet u kif dawn kollha jaffettwaw 

it-tifsil ta’ ħajti; nirċievi, nisfida u niġi sfidat, inkun naf jien min jien, noħloq twemmin u attitudnijiet. Nista’ nsib lili 

nnifsi, l-oħrajn u ’l Alla, filwaqt li nagħraf it-twemmin tiegħi u l-isfidi mid-dinja kontemporanja. 

 

Ktieb   Kriterji għall-Assessjar  (MQF 1) 

 

Kriterji għall-Assessjar (MQF 2) 

 

Kriterji għall-Assessjar (MQF 3) 

 

Paġni 

2-3 

  1. 1a  Semmi l-bidliet li jseħħu waqt l-

adolexxenza. 

 

(fiżiċi, emozzjonali, morali, soċjali, 

konoxxittivi) 

 

1. 2a  Iddeskrivi l-bidliet li jseħħu 

waqt l-adolexxenza. 

 

(fiżiċi, emozzjonali, morali, soċjali, 

konoxxittivi) 

 

1. 3a  Sib differenzi bejn il-bidliet li jseħħu 

waqt l-adolexxenza. 

 

(fiżiċi, emozzjonali, morali, soċjali, 

konoxxittivi.)  

 

Paġni 

4-5 

  1. 1b  Irrakonta l-episodju ta’Ġesù 

adolexxenti fit-tempju. 

 

1. 2b  Evalwa l-esperjenza ta’ Ġesù 

adolexxenti fit-tempju. 

 

 

1. 3b  Interpreta l-istorja ta’ Ġesu fit-

tempju fid-dawl tal-ħajja tal-adolexxenti 

llum. 

 

   1. 1c  Iddeskrivi ir-rwol tal-fidi bħala 

gwida għal dak li qed taspira għalih fil-

futur. 

1. 2c  Spjega kif il-fidi tista’ tkun ta’ 

gwida fl-iżvilupp ta’ persuna lejn il-

maturità.  

1. 3c  Iddiskuti mezzi kif il-fidi llum tista’ 

tintuża bħala gwida biex isiru deċiżjonijiet 

maturi. 



Ktieb   Kriterji għall-Assessjar  (MQF 1) 

 

Kriterji għall-Assessjar (MQF 2) 

 

Kriterji għall-Assessjar (MQF 3) 

 

   

   1. 1d  Agħmel lista ta’ esperjenzi li 

jiffurmaw kif wieħed iħares lejh 

innifsu.  

 

1. 2d  Iddeskrivi l-esperjenzi li 

jiffurmaw kif wieħed iħares lejh 

innifsu.  

 

1. 3d  Evalwa esperjenzi li jiffurmaw il-

mod ta’ kif wieħed iħares lejh innifsu minn 

perspettivi morali u reliġjużi. 

 

Paġna 

11 

  1. 1e  Semmi organizzazzjonijiet fi 

ħdan il-Knisja f’Malta. 

 

 

1. 2e  Iddeskrivi organizzjazzjonijiet 

fi ħdan il- Knisja f’Malta. 

 

1. 3e  Evalwa l-kontribuzzjoni tal-

organizzazzjonijiet fi ħdan il-Knisja 

f’Malta.  

 

Paġni 

12-13 

  1. 1f  Aghti definizzjoni ta’: Knisja, 

lajċi, is-saċerdozju u/jew ħajja 

kkonsagrata.  

 

1. 2f  Iddeskrivi kif il-kunċetti ta’: 

Knisja, lajċi, is-saċerdozju u/jew 

ħajja kkonsagrata jaħdmu flimkien.  

 

1. 3f  Sib argumenti biex turi li r-rwolijiet 

ta’ persuna lajka, saċerdot u persuna 

kkonsagrata jistgħu jkunu tal-istess 

importanza fid-dinja tal-lum.  

 

   1. 1g  Iddeskrivi l-kunċett ta’ Knisja. 

 

1. 2g  Iddeskrivi kif id-dinja tal-lum 

qed tħares lejn il-Knisja.  

 

1. 3g  Iddiskuti l-marki tal-Knisja. 

 

(Waħda, Qaddisa, Kattolika, Appostolika) 

 

   1. 1h  Agħti lista tas-Santissima 

Trinità. 

 

1. 2h  Iddeskrivi kif l-Ispirtu s-

Santu hu  l-Mulej li Jagħti l-Ħajja. 

 

1. 3h  Irrelata x-xoghol tal-Ispirtu s-Santu 

mal-ħidma ta’ kuljum tal-komunità tal-

fidi/Knisja.  



Ktieb   Kriterji għall-Assessjar  (MQF 1) 

 

Kriterji għall-Assessjar (MQF 2) 

 

Kriterji għall-Assessjar (MQF 3) 

 

 

Paġni 

14-16 

  1 1i  Agħti definizzjoni ta’ ateiżmu. 

 

1. 2i  Spjega l-argumenti prinċipali 

tal-ateiżmu u/jew il-kritika kontrih. 

 

1. 3i  Iddiskuti r-risposta Nisranija għall-

argumenti favur l-ateiżmu.  

 

Paġni 

18-19 

  1. 1j  Agħti definizzjoni ta’ ewtanasja 

u/jew suwiċidju. 

 

1. 2j  Iddeskrivi t-tagħlim tal-Knisja 

fuq l-ewtanasja u/jew is-suwiċidju. 

 

1. 3j  Iddiskuti t-tagħlim fuq l-ewtanasja 

u/jew is-suwiċidju.  

 

Paġna 

21 

  1. 1k  Agħti definizzjoni ta’ tbatija. 

 

1. 2k  Iddeskrivi episodji mill-

Iskrittura li jgħinuna nikkontemplaw 

fuq it-tbatija 

1. 3k  Evalwa l-għażliet morali dwar il-

kunċett tat-tbatija.  

 

Paġni 

22-24 

  1. 1l  Semmi l-enċiklika tal-Papa 

Franġisku fuq kif nieħdu ħsieb id-dinja 

li hi d-dar komuni tagħna. 

 

(Laudato Si) 

 

1. 2l  Agħmel lista ta’ punti mill-

enċiklika Laudato Si li jitkellmu fuq 

it-tagħlim tal-Knisja dwar l-

ambjent. 

 

1. 3l  Spjega dawk l-aspetti fl-enċiklika 

Laudato Si li għandhom relevanza 

partikulari fuq l-impatt uman fl-

ekosistemi. 

 

 



Il-Punt Fokali tas-
Suġġett 2 

 

Ir-Reliġjon u s-Soċjetà 

Kisba tat-Tagħlim 2 
(Ikkontrollata) 

Jien nista’ nirrifletti fuq u nikteb dwar ir-relevanza ta’ reliġjonijiet fis-soċjetà, speċjalment f’Malta, waqt li nagħraf 

il-valur tal-liberta reliġjuża u ko-eżistenza paċifika. 

 

Ktieb Kriterji għall-Assessjar (MQF 1) 

 

Kriterji għall-Assessjar (MQF 2) 

 

Kriterji għall-Assessjar (MQF 3) 

 

Paġna 

26 

2. 1a  Agħmel lista ta’ tradizzjonijiet 

u/jew użanzi Kristjani li jesprimu 

twemmin Kristjan. 

 

2. 2a  Iddeskrivi tradizzjonijiet  u/jew 

użanzi Kristjani li jesprimu twemmin 

Kristjan. 

 

 

 2. 1b  Agħmel lista ta’ sfidi li jiffaċċja 

min jemmen veru  

2. 2b  Iddeskrivi kif il-mod kif tgħix ta’ 

Kristjan jista’ jiġi sfidat mis-soċjetà.  

 

2. 3b  Iddiskuti kif  twemmin Kristjan 

jista’ jiġi sfidat mis-soċjetà. 

 

 2. 1c  Agħti definizzjoni ta’ twemmin 

u/jew reliġjon. 

 

2. 2c  Iddeskrivi kif it-twemmin reliġjuż 

jifforma l-mod ta’ kif wieħed jgħix u /jew 

l-identità tal-bniedem. 

 

2. 3c  Iddiskuti kif  twemmin reliġjuż 

jista’ jifforma l-ħajja umana tul 

ġenerazzjonijiet.  

 

 2. 1d Agħti definizzjoni ta’ ritwali u/jew 

tradizzjonijiet. 

 

2. 2d  Identifika ritwali differenti u l-

funzjoni tagħhom fi ħdan tradizzjoni 

reliġjuża. 

 

2. 3d  Iddiskuti ritwali differenti u l-

funzjoni tagħhom fi tradizzjoni 

reliġjuża. 

 

Paġni 

29-30 

2. 1e  Agħti lista ta’ użanzi barranin li 

ġew adottati f’Malta. 

 

2. 2e  Iddeskrivi kif użanzi barranin 

jistgħu jaffettwaw it-twemmin bażiku u t-

tradizzjoni reliġjuża. 

2. 3e  Iddiskuti kif tradizzjonijiet 

reliġjużi nbidlu tul iż-żmien. 

 



Ktieb Kriterji għall-Assessjar (MQF 1) 

 

Kriterji għall-Assessjar (MQF 2) 

 

Kriterji għall-Assessjar (MQF 3) 

 

(Halloween, St. Patrick’s Day, 

Horoscope) 

 

 

(Eżempju: Halloween, St. Patrick’s Day, 

Horoscope) 

 

Paġna 

31 

2. 1f  Agħti definizzjoni tal-

abbrevjazzjonijiet BC u/jew AD. 

 

2. 2f  Iddeskrivi l-impatt li t-twelid ta’ 

Kristu kellu fuq il-kalendarju tal- Punent. 

 

 

Paġni 

31-32 

2. 1g  Agħmel lista tal-avvenimenti 

ewlenin fil-ħajja tal-Knisja tal-Bidu. 

 

2. 2g  Agħti dettalji tal-firxa tal-

Kristjaneżmu, speċjalment tal-

Kristjaneżmu bikri. 

 

2. 3g  Iddiskuti l-impatt ta’ xi strutturi 

u prattiċi tal-Knisja tal-Bidu. 

 

Paġni 

32-33 

2. 1h  Agħti definizzjoni ta’ libertà 

reliġjuża. 

 

2. 2h  Agħti dettalji tal-bidliet li għamel 

Kostantinu fejn għandhom x’jaqsmu l-

libertà reliġjuża u l-Kristjaneżmu. 

 

2. 3h  Iddiskuti l-bidliet li għamel 

Kostantinu li għandhom x’jaqsmu mal-

libertà reliġjuża u l-Kristjaneżmu. 

 

 

Paġna 

34 

2. 1i  Agħti definizzjoni tax-Xiżma tal-

Lvant.  

 

2. 2i  Agħti dettalji tal-avvenimenti li saru 

waqt ix-Xiżma tal-Punent fl-Istorja tal-

Knisja. 

 

 

Paġna 

35-36 

2. 1j  Agħti definizzjoni tal- Knisja 

Ortodossa tal-Lvant u/jew il-

Protestantiżmu. 

2. 2j  Iddeskrivi t-twemmin tal-Knisja 

Ortodossa tal-Lvant u/jew il-

Protestantiżmu.  

2. 3j  Iddiskuti kif il-Knisja qed tittratta 

l-unità bejn denominazzjonijiet 

differenti.  



Ktieb Kriterji għall-Assessjar (MQF 1) 

 

Kriterji għall-Assessjar (MQF 2) 

 

Kriterji għall-Assessjar (MQF 3) 

 

   

 2. 1k  Agħti definizzjoni tal-Ordnijiet 

Reliġjużi. 

 

2. 2k  Agħti lista tal-Ordnijiet Reliġjużi li 

ġew stabbiliti fit-tlettax-il seklu. 

 

2. 3k  Iddeskrivi xi Ordni Reliġjuża u t-

twemmin prinċipali tagħha. 

 

Paġni 

37-38 

2. 1l  Agħmel lista tal-valuri Kristjani. 

 

(ħniena, mogħdrija, altruiżmu, grazzja) 

 

2. 2l  Identifika l-istituzzjonijiet nazzjonali 

f’Malta li jħaddnu valuri Kristjani. 

 

(Eżempju: Dar tal-Providenza, Community 

Chest Fund, Puttinu Cares eċċ.) 

 

 

2. 3l  Spjega l-kontribuzzjoni li l-

istituzzjonijiet li jħaddnu valuri Kristjani 

qed jagħtu  lis-soċjetà Maltija bħala l-

missjoni tagħhom. 

 

 2. 1m  Agħti definizzjoni ta’ altuiżmu 

u/jew mġieba soċjali.  

 

2. 2m  Iddeskrivi episodji li juru altruiżmu 

kollettiv favur dawk fil-bżonn.  

 

 

Paġna 

40-41 

2. 1n  Agħti eżempji ta’ meta l-Knisja 

semmiet leħinha fuq materji nazzjonali.  

 

 

2. 2n  Iddiskuti kif il-pożizzjoni tal-Knisja 

tista’ tgħin lis-soċjetà tindirizza l-problemi 

soċjali. 

 

2. 3n  Iddiskuti l-importanza tar-rwol li 

għandha l-Knisja li tagħti l-opinjoni 

tagħha f’materji nazzjonali.  

 

Paġna 

42 

2. 1o  Agħti definizzjoni tar-rwol ta’ 

Kristjan fis-soċjetà. 

2. 2o  Iddeskrivi kif int tista’ tieħu rwol 

Kristjan effettiv fis-soċjetà. 

2. 3o  Agħti argumenti għala l-

pożizzjoni Kristjana għandha tiġi difiża 

f’dibattiti morali. 



Ktieb Kriterji għall-Assessjar (MQF 1) 

 

Kriterji għall-Assessjar (MQF 2) 

 

Kriterji għall-Assessjar (MQF 3) 

 

   

 

Paġna 

43 

 2. 2p  Irrakkonta stejjer mill-ħajja ta’ 

Ġesù Kristu li juru l-valur tal-paċi. 

 

(Mit-twelid sal-aħħar diskors tiegħu lill-

appostli qabel ma tela’ s-sema). 

 

2. 3p  Iddiskuti kif il-valur tal-paċi 

nistgħu ngħixuh fil-ħajja tagħna ta’ 

kuljum.  

 

Paġna 

44 

2. 1q  Agħti lista ta’ azzjonijiet paċifiċi 

li wieħed jista’ jieħu biex il-paċi ma’ 

kulħadd toktor.  

 

2. 2q  Iddeskrivi azzjonijiet paċifiċi li 

wieħed jista’ jieħu biex jppromwovi ko-

eżistenza paċifika.  

 

2. 3q  Evalwa kritikament il-pożizzjoni 

ta’ Kristjan waqt konflitti u/jew 

trattattivi ta’ paċi. 

 

Paġna 

45 

2. 1r  Agħti lista ta’ x’tista’ tagħmel il-

Knisja f’każijiet ta’ vjolenza, gwerra, 

konflitt u tentattivi ta’ paċi, kemm 

lokali u/jew fil-politika globali.  

 

2. 2r  Iddeskrivi l-irwol tal-Knisja f’każijiet 

ta’ vjolenza, gwerra, konflitti u tentattivi 

ta’ paċi kemm lokali u/jew fil-politika 

globali. 

 

2. 3r  Spjega l-azzjonijiet neċessarji li 

jippromwovu d-drittijiet umani u l-

ġustizzja soċjali fl-enċiklika Gaudium et 

Spes. 

 

 2. 1s  Agħti definizzjoni ta’ moralità 

personali. 

 

2. 2s  Iddeskrivi xi tfisser kuxjenza u l-

importanza tagħha fil-maturità morali. 

 

2. 3s  Iddiskuti t-tifsira tal-kuxjenza u 

l-importanza tagħha fil-maturità morali. 

 

Paġna 

46 

2. 1t  Agħti definizzjoni ta’libertà tal-

kuxjenza. 

2. 2t  Spjega kif il-libertà reliġjuża taqbel 

mal-libertà tal-kuxjenza. 

2. 3t  Iddiskuti strateġiji biex tinżamm 

l-integrità morali bħala tweġiba għall-

libertà reliġjuża u l-libertà tal-kuxjenza. 



Ktieb Kriterji għall-Assessjar (MQF 1) 

 

Kriterji għall-Assessjar (MQF 2) 

 

Kriterji għall-Assessjar (MQF 3) 

 

   

Paġna 

48 

2. 1u  Sib il-punti prinċipali mill-

messaġġ ta’ Papa Ġwanni Pawlu II fuq 

il- valur tal-libertà tal-kuxjenza u tar-

reliġjon. 

 

2. 2u  Iddeskrivi l-messaġġ ta’ Papa 

Ġwanni Pawlu II fuq il-valur tal-libertà tal-

kuxjenza u tar-reliġjon. 

 

2. 3u  Applika l-messaġġ ta’ Papa 

Ġwanni Pawlu II fuq il-valur tal-libertà 

tal-kuxjenza fil-kuntest ta’ meta wieħed 

jieħu deċiżjonijiet fil-ħajja. 

 



Il-Punt Fokali tas-
Suġġett 3 

 

Ir-Reliġjonijiet Prinċipali fid-Dinja 

Kisba tat-Tagħlim 3 
(Xogħol tal-Kors - 

Ikkontrollata) 
 

Jien nista’ nidentifika l-valuri u t-twemmin, it-tradizzjonijiet u l-prattiċi tal-ikbar reliġjonijiet tad-dinja. 

Nista’ nesplora r-relevanza ta’ djalogu inter-reliġjuż u r-rispett għar- reliġjonijiet oħra. 

 

Ktieb Kriterji għall-Assessjar (MQF 1) 

 

Kriterji għall-Assessjar (MQF 2) Kriterji għall-Assessjar (MQF 3) 

Paġni 

50-52 

3. 1a  Identifika dawk l-affarijiet li 

juruk li hemm xi ħadd aqwa minnek 

li qed jipproteġik u jieħu ħsiebek. 

 

( Eżempju: il-familja, gwardjani, 

għalliema, professjonisti tas-saħħa 

eċċ). 

 

3. 2a  Spjega t-tfittxija għal dak li hu 

Traxxendenti. 

 

 

Paġni 

53-54 

3. 1b  Agħmel lista ta’ dawk l-

affarijiet li juru li l-ħajja hija vjaġġ li 

jista’ jkun imżejjen bl-esperjenza tal-

fidi. 

 

3. 2b  Spjega li l-ħajja hi vjaġġ li jista’ 

jkun imżejjen b’esperjenza ta’ fidi. 

 

3. 3b  Iddeskrivi, permezz ta’ eżempji veri 

mill-ħajja, kif il-ħajja hija vjaġġ li jista’ jkun 

imżejjen minn esperjenzi ta’ fidi. 

 

Paġni 

55-58 

3. 1c  Agħmel lista ta’ kif il-bnedmin, 

fil-ħajja tagħhom, jistgħu ifittxu lil 

Alla bħala mezz biex jiskopru t-tifsira 

tal-ħajja.  

 

3. 2c  Iddeskrivi okkażjonijiet meta 

persuni jistgħu iħossu ruħhom viċin 

jew bogħod minn Alla. 

 

 



Ktieb Kriterji għall-Assessjar (MQF 1) 

 

Kriterji għall-Assessjar (MQF 2) Kriterji għall-Assessjar (MQF 3) 

Paġni 

59-60 

3. 1d  Iddeskrivi il-messaġġ ta’ Ġesù 

dwar l-imħabba t’Alla lejn kulħadd. 

 

3. 2d  Uri l-importanza tar-rwol ta’ 

Ġesù fl-istorja tas-salvazzjoni. 

 

3. 3d  Iddiskuti kif ir-rwol ta’ Ġesù fl-istorja 

tas-salvazzjoni għadu relevanti fil-ħajja tal-

lum. 

 3. 1e  Irrakonta l-istorja ta’ meta 

Ġesù ltaqa’ mar-Raġel Sinjur fil-

Bibbja.  

 

 

3. 3e  Iddiskuti kif l-istorja fil-Bibbja tal-

laqgħa ta Ġesù mar-Raġel Sinjur, għadha 

relevanti fid-dinja tal-lum.  

 

Paġna 

61 
3. 1f  Identifika kelmiet u/jew frażi 

importanti f’kuntest Bibliku li juru l-

messaġġ ta’ mħabba t’Alla fil-Bibbja. 

 

3. 2f  Iddeskrivi episodju mill-Bibbja li 

juri l-messaġġ tal-imħabba t’Alla. 

 

3. 3f  Spjega kif stejjer mit-Testment il-

Qadim u t-Testment il-Ġdid jistgħu jgħinu 

biex jinterpretaw il-messaġġ ta’ mħabba t’Alla 

fil-Bibbja.  

 

 3. 1g  Agħmel lista ta’ titoli li 

ngħataw lil Ġesù fit-Testment il-

Ġdid. 

 

3. 2g  Iddeskrivi kif il-Ġesù tal-istorja 

għadu jispira u jinfluenza lill-Kristjani 

llum. 

 

3.3g  Iddiskuti l-qawwiet u/jew d-dgħufija tal-

modi kif inħarsu lejn Ġesù llum. 

 

 3. 1h  Identifika d-deskrizzjonijiet ta’ 

Ġesù li jinsabu fil-Kredu ta’ Niċea.  

 

 

3.3h  Spjega kif il-ħajja ta’ Ġesù għadha 

tiġbed dixxipli minn kull klassi tas-soċjetà. 

 

 3. 1i  Agħti definizzjoni tal-umanità 

u/jew id-divinità ta’ Kristu. 

 

3. 2i  Iddeskrivi l-karatteristiċi tal-

umanità u/jew id-divinità ta’ Kristu. 

 

3. 3i  Iddiskuti kif Ġesù nsibuh bħala l-Kristu 

fl-esperjenza u xhieda Kristjana. 

 



Ktieb Kriterji għall-Assessjar (MQF 1) 

 

Kriterji għall-Assessjar (MQF 2) Kriterji għall-Assessjar (MQF 3) 

Paġni 

64-66 

3. 1j  Agħti definizzjoni ta’ 

monoteiżmu u/jew politeiżmu. 

 

3. 2j  1Agħmel lista ta’ reliġjonijiet 

monoteisti u/jew politeisti. 

 

 

Paġni 

67-69 3. 1k  Agħti definizzjoni ta’ djalogu 

bejn twemmin/reliġjonijiet differenti. 

 

3. 2k  Uri l-importanza ta’ djalogu 

bejn twemmin/reliġjonijiet differenti. 

 

3.3k  Spjega l-importanza ta’ djalogu bejn 

twemmin/reliġjonijiet differenti biex ikun 

hawn paċi fid-dinja/ komunjoni f’soċjetà 

multikulturali. 

 

 3. 1l  Agħti lista ta’ nies li taw 

kontribuzzjoni biex iġibu l-paċi fid-

dinja.  

 

3. 2l  Iddeskrivi l-ħajja ta’ 

personalitajiet li taw kontribuzzjoni 

biex ikun hawn paċi fid-dinja.  

 

3. 3l  Iddiskuti kif diversi personalitajiet li 

ġabu l-paċi fid-dinja huma validi anke fil-

kultura tal-lum. 

 

 

3. 1m  Iddeskrivi s-sejħa ta’ kull 

Kristjan biex iħobb lil kulħadd. 

 

3. 2m  Spjega kif aħna l-Kristjani 

għandna nuru mħabba u rispett lejn 

it-twemmin ta’ dawk li m’humiex 

Kristjani. 

 

 

Paġni 

70-72 

75-76 

3. 1n  Semmi d-dokument tal-Knisja 

li jitkellem fuq ir-relazzjoni tal-Knisja 

ma’ reliġjonijiet mhux Kristjani. 

 

(Nostra Aetate) 

 

3. 2n  Iddeskrivi l-punti prinċipali ta’ 

Nostra Aetate li jitkellmu fuq kif il-

Kristjani għandhom jirrelataw ma’ 

reliġjonijiet oħra li m’humiex Kristjani. 

 

 



Ktieb Kriterji għall-Assessjar (MQF 1) 

 

Kriterji għall-Assessjar (MQF 2) Kriterji għall-Assessjar (MQF 3) 

Paġna 

74 

3. 1o  Agħmel lista ta’ ftit mill-

mistoqsijiet eżistenzjali li jagħmel il-

bniedem matul ħajtu.  

 

 

3.3o  Iddiskuti kif reliġjonijiet jippruvaw 

jagħtu risposta għall-mistoqsijiet eżistenzjali. 

 

 

Ir-Reliġjonijiet Prinċipali tad-Dinja 

 

 

3. 2p  Iddeskrivi fil-qosor l-istorja tal-

Ġudaiżmu. 

 

3. 3p  Spjega kif il-Ġudaiżmu ġab bidla fil-

ħsieb. 

 

Paġni 

77-78 
3. 1q  Identifika xi ftit tradizzjonijiet 

importanti tal-Ġudaiżmu. 

 

3. 2q  Iddeskrivi kif il-Ġudaiżmu hi 

reliġjon tal-familja. 

 

3. 3q  Iddiskuti kif it-tradizzjonijiet tal-

Ġudaiżmu jsaħħu t-twemmin ta’ din ir-

reliġjon. 

 

Paġna 

79 

3. 1r  Semmi il-kitbiet prinċipali li 

nsibu fil-Ġudaiżmu. 

 

(Torah u Talmud) 

 

3. 2r  Spjega fil-qosor dawn il-kitbiet li 

nsibu fil-Ġudaiżmu. 

    

 

3. 3r  Iddiskuti l-importanza tal-kitbiet Torah 

u Talmud għal dawk il-Lhud li jridu jgħixu t-

twemmin tagħhom b’mod tajjeb. 

 

Paġna 

80 3. 1s  Semmi it-twemmin prinċipali 

tal-Kristjaneżmu. 

 

3. 2s  Iddeskrivi l-ġrajjiet prinċipali 

tal-istorja tal-Kristjaneżmu. 

 

3. 3s  Iddiskuti tipi differenti ta’ 

denominazzjonijiet Kristjani. 

 

(Protestanti, Luterani, Anglikani) 



(Il-ħajja ta’ Ġesù, ix-xogħol 

missjunarju tal-appostli, San Pawl, il-

Kredu ta’ Nicea) 

 

 

Paġna 

81 

3. 1t  Agħti definizzjoni tat-Tradizzjoni 

skont il-Knisja Kattolika. 

 

3. 2t  Spjega xi tfisser Tradizzjoni 

għall-Knisja Kattolika. 

 

3. 3t  Iddiskuti l-importanza tal-Iskrittura u t-

Tradizzjoni fi ħdan il-Knisja Kattolika. 

 

Paġna 

82 

3. 1u  Agħmel lista ta’ kif it-talb u/jew 

is-sagramenti huma t-triq ta’ kif 

tiltaqa’ m’Alla.  

 

3. 2u  Spjega t-tifsira tas-sagramenti 

bħala sinjali esterjuri tal-grazzja t’Alla. 

 

3. 3u Iddiskuti il-forom differenti ta’ talb 

bħala mezz biex tiltaqa’ m’Alla. 

 

Paġna 

82 

3. 1v  Agħmel lista ta’ modi ta’ kif il-

Kristjan għandu jimxi fuq l-eżempju 

ta’ Kristu billi jgħin lil ħaddieħor.  

 

3. 2v  Spjega kif li tgħin lil ħaddieħor 

hi ħaġa intrinsika għall-ħajja 

Kristjana. 

 

3. 3v  Iddiskuti mezzi konkreti ta’ x’jista’ 

jagħmel il-Kristjan għall-ġid tas-soċjetà. 

 

Paġna 

83 
3 1w  Agħti definizzjoni tal-Islam. 

 

3. 2w  Agħti tagħrif tal-ġrajjiet 

prinċipali tal-istorja tal-Islam.  

 

3. 3w  Iddiskuti t-twemmin prinċipali tal-

Islam u/jew min hu Alla għall-Musulmani. 

 

Paġna 

84 

3. 1x  Semmi l-kotba prinċipali sagri 

tal-Islam.  

 

(Il-Kuran, il-Ħadith) 

 

3. 2x  Agħti l-fatti prinċipali dwar il-

Kuran u/jew il-Ħadith.  

 

 



Paġna 

85 

3. 1y  Agħmel lista tal-Ħames Pilastri 

tal-Islam. 

 

3. 2y  Iddiskuti fil-qosor il-ħames 

Pilastri tal-Islam.  

 

3. 3y  Spjega l-importanza tar-Ramadan 

għall-Musulmani. 

 

Paġna 

86 3. 1z  Identifika kif l-Ħinduiżmu hi r-

reliġjon l-aktar antika fid-dinja. 

 

3. 2z  Agħti informazzjoni dwar il-

ġrajjiet prinċipali tal-istorja tal-

Ħinduiżmu. 

 

3. 3z  Spjega għala ħafna drabi kittieba 

jirreferu għall-Ħinduiżmu bħala ‘mod ta’ ħajja’ 

jew ‘familja ta’ reliġjonijiet’ aktar milli reliġjon 

waħda.  

 

Paġni 

86-87 

3. 1aa  Semmi liema allat jiffurmaw 

parti mit-Trimurti. 

 

3. 2aa  Iddeskrivi r-rwol tal-allat 

Trimurti. 

 

 

Paġna 

87 

3. 1ab  Agħti definizzjoni ta’ xi tfisser 

Dharma fl-Ħinduiżmu.  

 

3. 2ab  Agħmel lista tal-prinċipji 

ewlenin tad-Dharma. 

 

 

Paġna 

88 

3. 1ac  Agħti definizzjoni ta’ 

riinkarnazzjoni. 

 

3. 2ac  Semmi l-prinċipji ta’ karma, 

samsara u/jew moksha. 

 

3. 3ac  Spjega kif wieħed jista’ jikseb 

moksha.  

 

 

 

3.2ad  Spjega għaliex tagħraf il-Vedas 

bħala l-kitbiet Ħinduisti prinċipali. 

 

3. 3ad  Iddeskrivi l-importanza tal-Vedas 

bħala l-kitbiet ewlenin Ħinduisti. 

 

Paġna 

89 
3. 1ae  Agħti definizzjoni ta’ Budda. 

 

3. 2ae  Iddeskrivi l-bidu tal-Buddiżmu. 

 

3. 3ae  Iddiskuti kif il-Buddiżmu jiċċentra fuq 

l-iżvilupp personali. 

 



Paġna 

90 

3. 1af  Semmi l-kitbiet sagri l-aktar 

importanti fil-Buddiżmu. 

 

(Tripitaka, li jgħidulha wkoll Kanon 

Pali)   

 

3. 2af  Agħti tagħrif fuq il-prinċipji tal-

Erba’ Veritajiet Nobbli.  

 

 

Paġna 

91 

3. 1ag  Agħti definizzjoni ta’ karma, 

samsara u/jew nirvana. 

 

3. 2ag  Spjega l-liġi tal-karma. 

 

3. 3ag  Spjega kif wieħed jista’ jiġi meħlus 

mis-samsara permezz ta’ nirvana. 

 

 
3. 1ah  Agħti definizzjoni tar-Regola 

tad-Deheb.   

 

3.2ah Describe the Golden Rule as a 

universal principle 

3. 3ah  Iddiskuti kif ir-Regola tad-Deheb hija 

prinċipju fundamentali tar-reliġjonijiet kollha 

tad-dinja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il-Punt Fokali tas-
Suġġett 4: 

Rispett u Ħajja Serena ma’ Kulħadd 
 

Kisba mit-Taghlim 4 

(Ikkontrollata) 
 

Nista’ nirrifletti fuq u niddiskuti dwar il-valuri tal-liberta reliġjuża, ir-rispett u l-aċċettazzjoni tal-

oħrajn fil-kuntest ta’ ċittadin Kristjan. 
 

 

Ktieb Kriterji għall-Assessjar (MQF 1) Kriterji għall-Assessjar (MQF 2) Kriterji għall-Assessjar (MQF 3) 

Paġna 

100 

4. 1a  Agħmel lista tal-valuri li jinsabu 

fil-Bibbja. 

 

(imħabba, onesta, mogħdrija, maħfra, 

ġustizzja, paċi) 

 

4. 2a  Iddeskrivi valuri li nsibu fil-Bibbja. 

 

( imħabba, onesta, mogħdrija, ġustizzja, 

maħfra, paċi) 

 

4.3a  Iddiskuti kif valuri Kristjani iservu 

bħala gwida ġenerali ta’ kif il-Kristjani 

għandhom jgħixu u jġibu ruħhom. 

 

Paġna 

101 

4. 1b  Semmi l-ogħla forma ta’ mħabba 

kristjana. 

 

(Imħabba agape) 

 

4. 2b  Iddeskrivi għala hu importanti li 

tħobb lilek innifsek u lil oħrajn bħalma 

Kristu jħobb. 

 

4. 3b  Spjega l-vantaġġi li hemm meta 

int tħobb lilek innifsek u lill-oħrajn 

bħalma Kristu jħobb (imħabba agape) 

b’kuntrast ma’ mħabba 

individwalista/egoista. 

 

Paġna 

102 4. 1c  Agħti definizzjoni ta’ rispett. 

 

4.2c  Mill-ħajja ta’ kuljum, agħti eżempji 

fil-qosor ta’ x’inhu rispett. 

 

4. 3c  Iddiskuti kif il-valur tar-rispett 

huwa importanti biex tista’ tgħix 

f’armonija mal-oħrajn.  

 

Paġna 

102-104 
4. 1d Agħti definizzjoni ta’ diversità. 

 

4.2d  Iddeskrivi ezempji ta’ diversità 

mill-ħajja ta’ kuljum. 

 

4.3d  Iddiskuti l-importanza tad-

diversità fis-soċjetà. 

 



Ktieb Kriterji għall-Assessjar (MQF 1) Kriterji għall-Assessjar (MQF 2) Kriterji għall-Assessjar (MQF 3) 

Paġna 

105 4. 1e Agħti definizzjoni ta’ maħfra. 

 

4. 2e  Iddeskrivi kif il-maħfra hi xbiha ta’ 

Kristu. 

 

4. 3e  Iddiskuti kif il-maħfra tista’ tkun 

l-ogħla forma ta’ rispett li wieħed jista’ 

jesperjenza. 

 

 

 

4. 2f  Semmi raġunijiet għall-

inkarnazzjoni ta’ Kristu. 

 

4. 3f  Spjega l-importanza tal-

inkarnazzjoni ta’ Ġesù għas-salvazzjoni 

tagħna. 

 

Paġni 

106-107 

4. 1g  Spjega x’tiftakar mill-istorja tat-

Taħbira tal-Anġlu (il-Lunzjata). 

 

4 2g  Iddeskrivi ir-rwol ta’ Marija fit-

Taħbira tal-Anġlu ( Il-Lunzjata). 

 

 

Paġna 

108 

4. 1h  Semmi episodji mill-Vanġeli li 

fihom Ġesù jaċċetta u juri dinjità lejn 

in-nisa u/jew tfal. 

 

(Luqa 10, 18-42, Mark 10, 13-16) 

 

 

4. 2h  Iddeskrivi kif Ġesù jirrikonoxxi d-

dinjità tan-nisa u t-tfal. 

 

4. 3h  Iddiskuti il-valuri ta’ Ġesù fuq l-

aċċettazzjoni u rispett fil-Vanġeli. 

 

 4. 1i  Semmi episodji mill-Vanġeli fejn 

Ġesù fejjaq dawk li kienu morda fil-

ġisem u fir-ruħ. 

 

( John 9, 9-12, Mark 2, 1-12) 

 

4. 2i  Iddeskrivi kif Ġesù mar kontra kull 

preġudizzju u kif Ġesù kien preżenti għal 

dawk morda fil-ġisem u fl-ispirtu. 

 

4. 3i  Iddiskuti kif il-ħsibijiet u l-

azzjonijiet ta’ Ġesù kienu meqjusa 

bħala revoluzzjonarji mis-soċjetà ta’ 

żmienu. 

 



Ktieb Kriterji għall-Assessjar (MQF 1) Kriterji għall-Assessjar (MQF 2) Kriterji għall-Assessjar (MQF 3) 

Paġna 

110 

4. 1j  Agħti definizzjoni ta’ ħbiberija 

vera. 

 

4. 2j  Iddeskrivi kif Ġesù wriena li hu l-

veru ħabib. 

 

 

Paġna 

111 
4. 1k  Identifika il-kwalitajiet ta’ Ġesù 

bħala għalliem u/jew mexxej. 

 

4. 2k  Iddeskrivi kif il-kwalitajiet ta’ 

Ġesù bħala għalliem  urew rispett, 

ħbiberija u diversità. 

 

 

 4. 1l  Semmi l-Eżortazzjoni Appostolika 

ta’ Papa Franġisku li titlob għall-qdusija 

fid-dinja tallum. 

 

(Gaudete et Exultate) 

 

4. 2l  Iddeskrivi l-istedina ta’ Papa 

Franġisku biex nipprattikaw l-istess 

kwalitajiet ta’ Ġesu ħalli nimxu lejn il-

milja tagħna fl-eternità, mal-qaddisin u 

l-Qaddis. 

 

 



Paġni 

112, 

115 

4. 1m  Semmi episodji fejn Ġesù, kemm 

bil-kelma kif ukoll bil-fatti, wera rispett 

lejn id-dinjità u l-libertà ta’ kull 

individwu. 

 

(Iċ-Ċenturjun Ruman (Mattewt 8, 5-13, 

Nikodemu (Ġwanni 3, 1-21, Dixxipli Nisa 

(Luqa 10, 38-42, Żakkew (Luqa 19, 1-

10, Il-Mara Kangħanija (Mattew 15, 21-

28) 

 

 

4. 2m  Semmi episodji fejn Ġesù, kemm 

bil-kelma kif ukoll bil-fatti,wera rispett 

għad-dinjità u għal-libertà ta’ kull 

individwu. 

 

( Iċ-Ċenturjun Ruman (Mattew 5, 5-13), 

Nikodemu (Gwanni 3, 1-21), Dixxipli 

Nisa (Luqa 10, 38-42), Żakkew (Luqa 

19, 1-10), Il-Mara Kangħanija (Mattew 

15, 21-28). 

 

 

Paġni 

116-

118 4. 1n  Semmi missjunarji li taw xhieda 

Kristjana għar-rispett lejn id-diversità. 

 

( Matteo Ricci, Franġisku Saverju,Fray 

Martin de Valencia) 

 

4. 2n  Spjega, b’eżempji mill-ħajja 

tagħhom, kif missjunarji bħal Matteo 

Ricci u/jew Franġisku Saverju taw xhieda 

tar-rispett għad-diversità.  

 

4. 3n  Spjega kif dawn il-missjunarji 

(Matteo Ricci, Franġisku Saverju u Fray 

Martin de Valencia) jistgħu jkunu 

mudelli għall-Kristjani li jixtiequ 

jirrispettaw id-diversità. 

 



 


