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ID-DIPARTIMENT GĦALL-KURRIKULU,  

           RIĊERKA, INNOVAZZJONI U TAGĦLIM TUL IL-ĦAJJA 

Id-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar 

It-Taqsima tal-Assessjar Edukattiv  
 

L-Eżamijiet Annwali tal-Iskejjel 2018 

 

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. ta’ Ġesù  1  

2. bil-Griżma tal-Isqof  1  

3. wlied Alla, aħwa ta’ Kristu, werrieta ta’ Alla u 

tempji tal-Ispirtu s-Santu 

 2  

4. il-qawwa tal-Ispirtu s-Santu is-seba’ doni 2  

5. L-ilma jnaddaf u jeqred id-dnub. L-ilma jagħti lok 

għal ħajja ġdida. 

2  

6. B’dan ir-ritwal ikun qed juri li l-ħajja ta’ Kristu 

Rxoxt għaddiet fit-tarbija. 

 2  

7. (a) is-siġill ta’ Kristu li l-Ispirtu jnaqqax              

fil-katekumenu. 

(b) il-qawwa tal-Ispirtu s-Santu tgħaddi fuq            

l-imgħammdin. 

 1 

 

1 

 

8. (a) Marija mwielda bla dnub mill-bidu nett          

tal-ħajja. 

(b) Marija mtellgħa s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. 

 1 

1 

 

9. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. (paġni 32 – 33)  4  
 

 

Mist. Tweġiba Aċċetta Marki Total 

 
Taqsima B – Il-Ħajja x’Tiswa? 

  17 

1. 4  1  

2. 3  1  

3. 1  1  

4. 2  1  

5. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema.  2  

6. ma noqtlux inħarsu l-ħajja 2  

7. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. 

Xi punti li jistgħu jissemmew huma: 

 Ifejjaq lill-morda f’jum is-Sibt. 

 Jiddefendi l-ħajja tal-mara li kienet se tiġi 

mħaġġra. 

 Meta qajjem mill-mewt lil Lażżru / 

bin l-armla ta’ Najn 

 Meta waqqaf lil Pietru milli jagħti bis-sejf. 

  

 

1 

1 
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8. Il-ħajja tal-bniedem għandha tkun imħarsa u 

rispettata sa mill-ewwel waqt tal-eżistenza tagħha, 

u l-ewwel waqt tal-eżistenza tagħha huwa l-waqt 

tal-fertilizzazzjoni. 

 2  

9. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. 

Xi punti li jistgħu jissemmew huma: 

 Teħid tad-droga. 

 Tipjip. 

 Ikel żejjed. 

 Sewqan perikoluż. 

 Attivitajiet perikolużi. 

  

 

1 

 

 

10. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. (paġni 67-69)  4  
 

 

Mist. Tweġiba Aċċetta Marki Total 

 
Taqsima C – Lejn id-Dinja tax-Xogħol 

  
18 

1. Rerum Novarum  1  

2. Il-Papa Ġwanni Pawlu 2  1  

3. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. (paġni 82-83)  2  

4. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. (paġni 99-100)  2  

5.  Meta jaħdem, il-bniedem ikun qed ikompli l-ħidma 

li beda Alla l-Ħallieq u jagħmel il-ħolqien dar 

dejjem aktar xierqa għalih. 

 2  

6. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. 

Xi punti li jistgħu jissemmew huma: 

Intolleranza, inġustizzji, tbatija fiżika, tbatija 

mentali, regħba, nuqqas ta’ armonija bejn             

il-ħaddiema, nuqqas ta’ ftehim ma’ min qed 

iħaddem. 

  

2 x 

marka 

 

7. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. 

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. 

  

 

 

1 

1 

 

 

8. (a) Jiddefendu d-drittijiet tal-membri tagħhom. 

(b) Iġibu ’l quddiem l-edukazzjoni u t-taħriġ       

tal-ħaddiema nfushom. 

Id-dmir li 

għandhom lejn    

il-ġid komuni   

tas-soċjetà kollha 

kemm hi. 

1 

1 

 

9. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. (paġni 82-83)  4  
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Mist. Tweġiba Aċċetta Marki Total 

 
Taqsima D – Fit-Triq tal-Imħabba 

  
17 

1. EROS  1  

2. FILIJA  1  

3. AGAPE  1  

4. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema.  2  

5. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema.  2  

6. ħabbejtkom, dixxipli  1+1  

7. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. 

Xi punti li jistgħu jissemmew huma: 

 L-infedeltà. 

 In-nuqqas ta’ komunikazzjoni. 

 Id-divorzju. 

 Ix-xogħol u l-karriera jitpoġġew qabel      

il-familja. 

  

 

1 

1 

 

8. Fil-għotja sħiħa tagħhom, il-miżżewġin ikunu qed 

jagħtu lilhom infushom lil xulxin u jingħaqdu fuq 

l-imħabba agape li torbothom għal dejjem flimkien 

fuq is-sura ta’ kif Kristu ntrabat mal-Knisja. 

 2  

9. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. 

Xi punti li jistgħu jissemmew huma: 

 Jgħallmu l-katekiżmu. 

 Jagħtu assistenza soċjali. 

 Joffru ħidmiet parrokjali. 

 Jagħtu sehem importanti f’pajjiżi barra 

minn Malta (fil-missjoni). 

  

 

1 

1 

 

10. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. 

Xi punti li jistgħu jissemmew huma: 

 L-għaqda dejjiema bejn mara u raġel. 

 Tagħmel xogħol volontarju. 

 Tkun ta’ servizz għall-batut. 

 Tpoġġi lil ħaddieħor qabel l-interessi 

tiegħek. 

  

 

1 

1 

 

 

 

Mist. Tweġiba Marki Total 

 
Taqsima E 

 
12 

1a  Min ipoġġi l-flus qabel Alla jkun qed imur kontra l-ewwel 

kmandament. 

 Il-fiduċja tagħna għandha tkun f’Alla u mhux fil-flus. 

 Alla hu Mħabba u jieħu ħsiebna. Il-flus huma materjali.  

Bil-flus tista’ tkun komdu imma mhux neċessarjament tkun 

kuntent u ferħan. 

3  

1b  Il-flus jużahom biex jgħix ħajja diċenti. 

 Il-flus jużahom biex bihom jagħmel il-ġid. 

 Il-flus jużahom għall-karità. 

3  

2a  In-Nisrani ma jistax jaċċetta li titneħħa l-ħajja ta’ persuna 

umana. 

 Il-ħajja hija kollha kemm hi f’idejn Alla u l-bniedem 

m’għandux jieħu dak li hu ta’ Alla. 

3  
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 In-Nisrani ma jistax jaċċetta l-abort anke f’każ ta’ embriju 

diżabbli għax is-siwi tal-ħajja tal-bniedem ma titqiesx minn 

kemm tkun perfetta jew difettuża. 

2b  Infakkarha li dik hija ħolqien ta’ Alla u għandha tiġi milqugħa 

u rispettata fid-drittijiet kollha tagħha. 

 Kull ħlejqa hemm postha fid-dinja. Jeżistu ħafna persuni u 

għaqdiet li jgħinu lil dawn il-persuni biex ma jibqgħux 

waħedhom u jgħinuhom jgħixu b’dinjità. 

3  

3a Il-kuxjenza hija l-qalba ta’ ġewwa tagħna li tgħarrafna x’inhu t-tajjeb 

u x’inhu l-ħażin. Hija meqjusa bħala l-leħen ta’ Alla f’qalbna. 

2  

3b  Fuq it-tagħlim tal-Knisja. 

 Permezz ta’ gwida ta’ xi saċerdot. 

 Jitlob id-dawl tal-Ispirtu s-Santu. 

2  

3c  Jispiċċa jagħmel għemejjel li mhux xierqa. 

 Jaqa’ fid-dnub. 

2  

4a Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. 4  

4b  Iż-żwieġ ikun f’xifer li jitfarrak. 

 Ma jibqgħux jafdaw lil xulxin. 

2  

 

 

Mist. Tweġiba Marki Total 

 
Taqsima F 

 
18 

1a Iż-żwieġ huwa rabta bejn mara u raġel. Din ir-rabta hi għal dejjem 

sa mal-mewt tifred liż-żewġ persuni. Dan ifisser li ż-żwieġ Nisrani 

hu ‘indissolubbli’. 

5 

 

 

 

1b (i) Indissolubbiltà, Fedeltà, Unità 

 

(ii) Fid-diskrezzjoni tal-għalliema (paġni 122 – 123). 

3 x marka 

 

3 x 

2 marki 

 

1c Fid-diskrezzjoni tal-għalliema (paġni 128-129). 4   

2a Fid-diskrezzjoni tal-għalliema (paġni 89 – 91) 5  

2b  Ix-xogħol bħala mezz ta’ għajxien. 

 Ix-xogħol bħala tisħib fil-ħidma ta’ Alla l-Ħallieq. 

 Ix-xogħol bħala żvilupp tagħna nfusna. 

 Ix-xogħol bħala mezz ta’ żvilupp fis-solidarjetà. 

 Ix-xogħol bħala tkomplija tal-quddiesa. 

 

Għal kull punt imsemmi jrid ikun hemm it-tifsira (paġni 79-84). 

3 x 

marka 

(semmihom) 

 

 

 

3 x 

2 marki 

(fissirhom) 

 

2c Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. 

Xi punti li jistgħu jissemmew huma: 

 Id-dmir li jagħmel xogħlu sewwa. 

 Id-dmir li ma jiskartax. 

 Id-dmir li ma joħloqx inġustizzji. 

 Id-dmir li jkun għax-xogħol fil-ħin. 

 Id-dmir li jilbes ilbies protettiv jekk qed jaħdem f’ambjent 

perikoluż. 

 

 

2 x 

2 marki 

 

 

 


