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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 tal-Iskejjel Sekondarji 2015 

 
 

IT-TIELET SENA                   IR-RELIĠJON        L-ISKEMA TAL-MARKI    
 

Mist. Tweġiba Aċċetta Marka Total 

 
Taqsima A 

  
 

 

 

22 

1. oriġinali  1  

2. jħossu mdejjaq  1  

3. Pawl  1  

4. Fariżej  1  

5. teżor  1  

6. 

 

tistabar 

għajjura 

xieraq 

tinkorla 

qalbha 

bl-inġustizzja 

temmen 

qatt 

 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

7. 

   8. 

   9. 

  10. 

11. 

12. 

11 

9 

12 

7 

10 

8 

 1 

1 

1 

 

1 

1 

 

13. 

      

 

Fil-ġudizzju tal-għalliema. Xi wħud mit-

tweġibiet tajba li jistgħu jissemmew huma: 

 Ġesù jfejjaq lill-morda (jissemma xi 

wieħed mill-mirakli ta’ fejqan). 

 Ġesù jilqa’ għandu lill-midinbin (jilqa’ 

lil Levi l-pubblikan u lil Żakkew). 

 1  

14. Fil-ġudizzju tal-għalliema. Xi wħud mit-

tweġibiet tajba li jistgħu jissemmew huma: 

 Taħfer lil min jagħmillek id-deni. 

 Tilqa’ għandek lil min hu mwarrab. 

 Tgħin lil min hu fil-bżonn. 

 Taċċetta lil kulħadd. 

 Iżżur lill-morda. 

  

 

1 

 

15. Għandek tkun sinċier biex ta’ madwarek 

jafdawk u jemmnuk. 

Ħbiberija u relazzjoni vera tinbena fuq             

is-sinċerità. 

 2  
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Taqsima B 

  
 

 

 

 

 

20 

1. xbieha tiegħu  1  

2. Il-virtù  1  

3. l-għaqal  1  

4. Pietru  1  

5. dnubietek  1  

6. Martin Luther King  1  

7. Aħna lkoll maħluqa xbieha t’Alla u għandna 

nħarsu lejn l-oħrajn bl-istess mod mingħajr ma 

nippreġudikaw minħabba razza, kulur, sess, 

opinjoni politika, kultura jew twemmin reliġjuż. 

In-Nisrani ma 

jistax jibni 

ħitan tal-firda 

iżda pontijiet 

tal-għaqda. 

2  

8. Fil-ġudizzju tal-għalliema. Xi wħud mit-

tweġibiet tajba li jistgħu jissemmew huma: 

 Bl-imġiba tiegħek turi li n-Nisrani 

għandu jaċċettaha. Dan tista’ tagħmlu 

billi tilqagħha, tilgħab magħha, tgħinha 

f’dak li jkollha bżonn, tinkludiha fl-

attivitajiet li jsiru, eċċ. 

 Tkellem lil sħabek u tispjegalhom 

għaliex huwa ħażin li n-Nisrani jeskludi 

flok jinkludi.  

  

 

2 

 

9. Fil-ġudizzju tal-għalliema. Xi wħud mit-

tweġibiet tajba li jistgħu jissemmew huma: 

 jgħid il-verità. 

 jixbah f’għemilu u fi kliemu lil Ġesù. 

 ma jitkabbarx bih innifsu. 

 jagħraf u jirrispetta d-dinjità tal-oħrajn. 

 jiċċekken flok jitkabbar. 

 

 

 

 

2 

 

10. Fil-ġudizzju tal-għalliema. Xi wħud mit-

tweġibiet tajba li jistgħu jissemmew huma: 

 min jaħfer iħossu liberu. 

 Ġesù għallimna li għandna naħfru. 

 jekk irridu li Alla jaħfrilna, neħtieġu li 

aħna wkoll naħfru lill-oħrajn. 

  

 

2 

 

11. Fil-ġudizzju tal-għalliema. Għal iktar tagħrif 

ara paġni 24-25. 

  

6 
 

 
Taqsima C 

  
 

 

 

14 

1. ruħ  1  

2. l-egoiżmu  1  

3. mit-tentazzjoni  1  

4.  Alla  1  

5. anġli  1  

6. Fil-ġudizzju tal-għalliema. Xi wħud mit-

tweġibiet tajba li jistgħu jissemmew huma: 

 hija rigal mogħti lili mingħand Alla. 

 ġiet mislufa lili biex nagħti ġieħ lil Alla. 

  

 

2 
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7. Fil-ġudizzju tal-għalliema. Xi wħud mit-

tweġibiet tajba li jistgħu jissemmew huma:  

 Meta fir-relazzjonijiet sesswali nibdlu   

l-partner bl-addoċċ u ssir qisha ħaġa mhi 

xejn; 

 Meta f’relazzjoni stabbli ta’ tnejn li 

jħobbu lil xulxin, ma nkunux kapaċi 

nistennew lil xulxin u nirrispettaw id-

dinjità ta’ xulxin; 

 Meta ma nirrealizzawx biżżejjed li l-

pornografija tirriduċi l-ġisem tal-

bniedem għal oġġett u tneżżgħu minn 

kull dinjità; 

 Meta ma nirrealizzawx li l-fatt li l-

masturbazzjoni tibda ssir frekwenti wisq 

u bla kontroll, jista’ jkun sintomu li qed 

ningħalqu wisq fina nfusna; 

 Meta naħsbu li l-faċilità u l-użu tal-

kontraċettivi jippermettulna li jkollna 

ħajja sesswali libera. 

  

 

2 

 

 

 

 

8. a) Fis-Sagrament taż-Żwieġ. 

 

b) Fil-ġudizzju tal-għalliema. Xi wħud mit-

tweġibiet tajba li jistgħu jissemmew huma:  

 Ikunu leali lejn xulxin. 

 Jgħinu lil xulxin f’kull mument ta’ 

ħajjithom. 

 Ikunu sinċieri f’dak li jgħidu u f’dak li 

jagħmlu. 

 Jibqgħu jduru b’xulxin kemm fil-mard 

kif ukoll fis-saħħa. 

 Ma jfittxux relazzjoni intima oħra ma’ 

persuni oħrajn. 

 Ifittxu li jsibu ħin għal xulxin biex 

jitkellmu, iqattgħu l-ħin liberu flimkien, 

jedukaw lil uliedhom, eċċ... 

 

c) Fiż-żwieġ tagħhom, ir-raġel u l-mara ma 

jfittxux imħabba intima ma’ persuni oħra. Ir-

raġel ma jfittixx relazzjoni ma’ mara oħra u 

l-mara ma tfittixx relazzjoni ma’ raġel ieħor. 

 1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 
Taqsima D 

  
 

 

18 

 

1. Abraham  1  

2. tas-Sibt  1  

3. Pilatu  1  

4. Id-dixxipli ta’ Għemmaws  1  

5. Il-Papa Ġwanni 23  1  

6. Mosè  1  
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7. Ara li jissemmew tnejn minn dawn: 

 Henjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom 

hija s-Saltna tas-Smewwiet. 

 Henjin l-imnikkta, għax huma jkunu 

mfarrġa. 

 Henjin ta’ qalbhom ħelwa, għax huma 

jkollhom b’wirthom l-art. 

 Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx 

tal-ġustizzja, għax huma jkunu 

mxebbgħin. 

 Henjin dawk li jħennu, għax huma jsibu 

ħniena. 

 Henjin dawk li huma safja f’qalbhom, 

għax huma jaraw ’l Alla. 

 Henjin dawk li jġibu l-paċi, għax huma 

jissejħu wlied Alla. 

 Henjin dawk li huma ppersegwitati 

minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija 

s-Saltna tas-Smewwiet. 

  

1 

 

1 

 

8. Ara li tissemma waħda minn dawn: 

 Jikkritikahom għax kienu nies ta’ wiċċ 

b’ieħor. 

 Jikkritikahom għax kienu kuntenti biss li 

jagħmlu dak li tgħid il-liġi minn barra, 

għal għajnejn in-nies, biex jidhru li 

huma tajbin. 

 Jikkritikahom għax kienu jitolbu, isumu 

u josservaw il-liġijiet kollha iżda 

mbagħad ma kienu jsibuha diffiċli xejn 

biex jiġġudikaw, ipaċpċu fuq l-oħrajn, 

jagħmlu l-inġustizzji ma’ min ma kienx 

bħalhom u ma’ min fis-soċjetà ma kellu 

ebda dinjità. 

  

2 

 

9. Fil-ġudizzju tal-għalliema. Għal kull punt tajjeb 

li jsemmi l-istudent, agħti marka. Xi punti li 

jistgħu jissemmew huma: 

 Kien ir-Ragħaj it-tajjeb li jagħti ħajtu 

għall-merħla. 

 Kien ifittex li jkun ġust u ma jagħmilx 

preferenzi. 

 Kien dejjem jgħid is-sewwa. 

 Kien ifittex li jara li n-nies mexjin fit-

triq it-tajba u jagħti pariri siewja. 

 Dak li kien jippriedka kien iwettqu fil-

prattika. 

  

 

 

1 

 

1 

 

10. Fil-ġudizzju tal-għalliema. Għal kull persuna 

tajba li jsemmi l-istudent, agħti marka.  

 1 

1 
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11. Fil-ġudizzju tal-għalliema. Għal kull punt tajjeb 

li jsemmi l-istudent, agħti marki. Ara paġni 52-

53. Xi punti li jistgħu jissemmew huma: 

 Meta ma nibżax li mmur kontra l-

kurrent, ma noqgħodx lura milli nuri u 

ngħix dak li nemmen fih. 

 Meta naċċetta lil kulħadd. 

 Meta nitkellem ċar dwar dak li hu tajjeb 

u dak li hu ħażin. 

 Meta niġġieled l-inġustizzji, ir-razziżmu, 

id-diskriminazzjoni u l-preġudizzji. 

 Meta nfittex li ngħin lil min hu fil-

bżonn. 

 Meta ma nibżax inxandar il-kelma t’Alla 

anke jekk naf li se nkun ippersegwitat/a. 

  

 

 

 

4 

 

 
Taqsima E 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

16 

1. liberu  1  

2. Fil-ġudizzju tal-għalliema. (Ara paġna 61)  1  

3. Ara li tissemma waħda minn dawn: 

 jikber fl-imħabba lejn Alla. 

 jimxi fuq l-eżempju ta’ Ġesù. 

 ikun bniedem liberu.  

  

2 

 

4. Fil-ġudizzju tal-għalliema. Xi wħud mit-

tweġibiet tajba li jistgħu jissemmew huma: 

 mifrud minn ma’ Alla, jitbiegħed minnu 

nnifsu, min-nies l-oħra u mill-ħolqien. 

 qed jgħix fi tbatija spiritwali. 

 bniedem ilsir tal-ħażen li jkun għamel. 

 tilef il-libertà. 

 daħal f’ċirku vizzjuż li jtelliflu               

l-armonija ta’ ħajtu. 

  

 

2 

 

5. Lis-serp  1  

6. Il-bniedem issuppervja u spiċċa tbiegħed minn 

Alla. Il-bniedem spiċċa jbati l-konsegwenzi ta’ 

għemilu. 

Il-bniedem 

spiċċa tilef il-

libertà. 

 

Il-bniedem 

spiċċa nfired 

minn Alla, 

minn ħutu l-

bnedmin, 

minnu nnifsu u 

minn mal-bqija 

tal-ħolqien. 

2  

7. Fil-ġudizzju tal-għalliema.   1  
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8a. 

 

 

Fil-ġudizzju tal-għalliema. Għal kull punt tajjeb 

li jsemmi l-istudent, agħti marka. Fost it-

tweġibiet tajba nsibu: 

 Naqra, nitgħallem u nitlob jekk jista’ jkun 

kuljum. 

 Nirċievi l-Ewkaristija u nqerr b’mod 

regolari. 

 Naqra l-Kelma ta’ Alla. 

 Insir midħla tat-tagħlim tal-Knisja. 

  

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

8b. Il-kuxjenza tgħinek biex tagħraf dak li hu tajjeb 

u taħrab dak li hu ħażin. Min jifforma l-

kuxjenza tiegħu b’mod tajjeb, iħossu kuntent u 

eqreb ta’ Alla. 

 3  

 

 
Taqsima F 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 

1. Lhudija  1  

2. Martin Luteru   1  

3. San Pawl  1  

4. Il-Papa Ġwanni Pawlu t-Tieni Il-Papa 

Ġwanni 23 

 

Il-Papa 

Benedittu 16 

1  

5. Għax ifittex li jmur għal dak li huwa essenzjali 

u jwaqqa’ l-ħitan tal-firda. 

Jaħdem għall-

għaqda bejn   

l-Insara ta’ 

denominaz-

zjonijiet 

differenti u 

għal djalogu 

ikbar mar-

reliġjonijiet    

il-kbar. 

2  

6. Ara paġna 81.  1 + 1  

7. Ara paġni 78-79.  1 + 1  

 

 

N.B. Il-paġni murija huma meħudin mill-edizzjoni tal-ktieb Jien, Int u l-Oħrajn. It-tweġibiet 

mogħtija hawn fuq għandhom iservu ta’ gwida biex jgħinu lill-għalliema meta jkunu qegħdin 

jikkoreġu. Tweġibiet simili għandhom jiġu aċċettati. 

 

 


