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ID-DIRETTORAT GĦAL KWALITÀ U STANDARDS FL-EDUKAZZJONI 

Id-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu  

It-Taqsima tal-Assessjar Edukattiv  
 

L-Eżamijiet Annwali għall-Iskejjel Sekondarji 2017 
 

Il-ĦDAX-IL SENA                  IR-RELIĠJON           L-ISKEMA TAL-MARKI 
 

 Il-paġni murija huma meħudin mill-ktieb Il-Proġett t’Alla f’Ħajti. 

 It-tweġibiet mogħtija hawn isfel huma gwida biex jgħinu lill-għalliema huma u jikkoreġu.  

 Id-diskrezzjoni tal-għalliema għandha tkun ibbażata fuq il-ġudizzju professjonali tagħhom.  

 Tweġibiet simili għandhom jiġu aċċettati, fejn hekk indikat.  
 

Mist. Tweġiba  Aċċetta Marki Total 

 
Taqsima A – Int x’Tiswa? 

   
18 

1. fl-imħabba  1  

2. tal-Magħmudija  1  

3. Jagħti ħajja ġdida  inaddafna  

mid-dnub, jeqred 

id-dnub, is-safa 

1  

4. Jirrappreżenta lil Kristu Rxoxt  1  

5. It-tarbija qed tibda ħajja ġdida fi Kristu  1  

6. Jagħti l-qawwa lit-tarbija  1  

7. Il-battisteru  1  

8. permezz tal-Griżma tal-Isqof. Aċċetta tweġibiet 

simili 

1  

9. tad-don tal-Ispirtu s-Santu Aċċetta tweġibiet 

simili 

1  

10. il-Messija jew il-Midluk ta’ Alla Aċċetta tweġibiet 

simili 

1  

11. 12  1  

12. 14  1  

13. 11  1  

14. 13  1  

15. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema.  

(Ara paġni 21-23 bħala għajnuna) 

Is-siwi tal-flus 

Il-periklu tal-flus 

2 marki  

2 marki 

 

 

 

Mist. Tweġiba Aċċetta Marki Total 

 
Taqsima B – Il-Ħajja x’Tiswa? 

  18 

1. tal-Ġenesi  1  

2. La toqtolx  1  

3. għandna nieħdu ħsiebha mill-aħjar li nistgħu. Aċċetta tweġibiet 

simili 

1  

4. Il-Griżma tal-Morda l-Ewkaristija; 

 il-Qrar 

1  

5a. Meta persuna tingħata l-mewt bħala kastig għal 

delitti li tkun wettqet. 

 2  

5b. Għaliex ħadd m’għandu dritt jieħu l-ħajja ta’ ħadd. Għaliex kull 

persuna għandha 

tingħata ċ-ċans li 

tibdel ħajjitha. 

2  



Paġna 2 minn 3                                                   Ir-Reliġjon – L-Iskema tal-Marki – Il-Ħdax-il Sena – Sekondarja – 2016 

 

6a. Qtil ta’ tarbija qabel ma titwieled.  2  

6b. Li huwa qtil.  2  

7. Għaliex il-ħajja hija rigal ta’ Alla u ħadd m’għandu 

dritt la jotqol lilu nnifsu u lanqas lil ħaddieħor. 

 2  

8. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema.  

(Ara paġni 56-59 bħala għajnuna) 

 4  

 

Mist. Tweġiba Aċċetta Marki Total 

 
Taqsima C – Lejn id-Dinja tax-Xogħol 

  
18 

1. Rerum Novarum  1  

2. ix-xogħol  1  

3. sar ta’ tbatija għall-bniedem. Aċċetta tweġibiet 

simili 

1  

4. Tnejn minn:  

 Mezz ta’ għajxien. 

 Tisħib fil-ħidma ma’ Alla l-Ħallieq. 

 Żvilupp tiegħu nnifsu. 

 Mezz ta’ solidarjetà. 

 Tkomplija tal-quddies. 

  

Marka 

x 2  

 

5. Għaliex permezz tax-xogħol tiegħu, il-bniedem 

qiegħed ikun ta’ għajnuna għal ħaddieħor. 

  

2 

 

6. Tisma’ l-quddies u tieqaf mix-xogħol.  1  

7. Xi drittijiet li jistgħu jissemmew u li jridu jiġu 

spjegati huma: 

 Id-dritt għal paga ġusta. 

 Id-dritt għal tagħlim, taħriġ u edukazzjoni 

xierqa. 

 Id-dritt għal kundizzjonijiet xierqa. 

 Id-dritt għal sehem fil-qligħ, fit-tmexxija u 

fil-proprjetà tal-azjenda. 

 Id-dritt għas-sħubija f’union. 

 Id-dritt għall-istrajk. 

  

2 marki 

x3 

 

 

 

8. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema.  

(Ara paġni 98-100 bħala għajnuna) 

 4 

 

 

 

Mist. Tweġiba Aċċetta Marki Total 

 
Taqsima D – Fit-Triq tal-Imħabba 

  
16 

1. Alla 

tal-Ispirtu s-Santu 

ħobbu 

jagħraf 

dixxipli 

imħabba 

 1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2. Ġesù  1  

3. (a) għaqda bejn raġel wieħed u mara waħda. 

(b) il-mara u r-raġel ikunu leali lejn xulxin. 

(c) iż-żwieġ ma jinħallx sakemm jibqgħu ħajjin. 

 1 

1 

1 

 

4. (a) għax il-koppja jinħabbu u jridu jgħixu flimkien. 

(b) għax il-koppja jridu jibnu familja. 

 1 

1 
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5. L-għarajjes stess.  1  

6. Li tkun lest li tagħti ħajtek għal min tħobb.  2  

7. l-koppja b’mod responsabbli għandhom iwieġbu 

għas-sejħa t’Alla fit-tnissil u t-trobbija tat-tfal. 

Aċċetta tweġibiet 

simili 

1  

 

Mist. Tweġiba Marki Total 

 
Taqsima E 

 
12 

1a Fil-Griżma tal-Isqof qed inġeddu l-wegħda li ngħixu ta’ Nsara, 

wegħda li l-ġenituri jkunu għamlu fil-Magħmudija. 

2  

1b Permezz tal-ħajja tiegħu, in-Nisrani qed ikun xhud ta’ Kristu f’dak li 

jagħmel u jagħti eżempju permezz ta’ ħajtu. 

Aċċetta żewġ eżempji validi. 

4  

2a Meta l-pazjent jitlob hu lit-tabib biex itemmlu ħajtu. 2  

2b Meta xi ħadd minn tal-familja jew xi ħadd ieħor jitlob lit-tabib biex 

itemm il-ħajja ta’ xi ħadd mingħajr ma l-pazjent ikun jaf. 

2  

2c Għaliex huwa qtil u ħadd m’għandu dritt itemm ħajtu jew ħajjet 

ħaddieħor. 

2  

3a Jissemmew żewġ dmirijiet u jiġu mfissra. Eżempju ta’ dmirijiet: 

 li jagħmel xogħlu sewwa. 

 li ma jiskartax. 

 li ma joħloqx inġustizzji. 

 li jkun għax-xogħol fil-ħin. 

 li jilbes ilbies protettiv jekk qed jaħdem f’ambjent perikoluż. 

2 marki 

għad-

dmirijiet 

2 marki 

għat-

tifsiriet 

 

3b Iħares lejn ix-xogħol bħala tisħib u twettiq fil-ħidma ma’ Alla  

l-Ħallieq. 

2  

4a Meta persuna ma tiżżewwiġx biex toffri ħajjitha lil Alla. 2  

4b Tnejn minn: 

 Faqar – ma tkunx marbut mal-affarijiet tad-dinja. 

 Kastità - toffri lil Alla l-imħabba li poġġa fik u minflok 

tagħlaqha ġewwa familja waħda, toffriha lilu biex jużaha fejn 

irid u fejn ikun hemm bżonn. 

 Ubbidjenza – tkun lest li tobdi lis-superjuri tiegħek. 

2 marki 

x 2 

 

 

Mist. Tweġiba Marki Total 

 
Taqsima F 

 
18 

1a Semmi u spjega tlieta minn: 

 L-Immakulata Kunċizzjoni: imnissla bla dnub oriġinali. 

 L-Assunta: imtellgħa s-sema bir-ruħ u l-ġisem. 

 Marija Omm Alla: omm ta’ Ġesù li hu l-iben t’Alla. 

 Il-Verġinità ta’ Marija: nisslet lil Ġesù bla intervent uman.  

2 marki 

x 3  

 

 

 

 

1b Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. 3 marki 

x 2 

 

1c Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. 

 

2 marki 

x 3  

 

2a Dak kollu li hu naturali u li ħalqu Alla. 3  

2b Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. Jissemmew u jiġu spjegati tliet 

eżempji. (Ara paġni 66-67 bħala għajnuna) 

2 marki  

x 3  

 

2c Attitudni ta’ bilanċ bejn l-użu tal-ħolqien u li nieħdu ħsiebu. 3 marki 

x 3 

 

 


