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ID-DIPARTIMENT GĦALL-KURRIKULU,   

TAGĦLIM TUL IL-ĦAJJA U IMPJEGABILITÀ 

Id-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar 

It-Taqsima tal-Assessjar Edukattiv  
 

L-Eżamijiet Annwali għall-Iskejjel Sekondarji 2021  
 

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

 Il-paġni murija huma meħudin mill-ktieb ‘Il-proġett ta’ Alla f’ħajti.’ 
(edizzjoni riveduta – Mejju 2003) 

 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?   21 

1. ilma  1  

2. blandun  1  

3. battisteru  1  

4. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. Bħala 
gwida żomm dawn it-tweġibiet: 
...li jakkwista l-ħajja ta’ dejjem. 

...li jmur igawdi lil Alla. 

  
 
2 

 

5. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. Bħala 

gwida żomm dawn it-tweġibiet: 
...nimxu fuq il-passi tiegħu. 

...nagħmlu t-tajjeb u naħarbu l-ħażin. 

...inpoġġu lil Alla fl-ewwel post. 

  

 
2 

 

6.  F’ħajtu, in-Nisrani għandu jpoġġi lil 
Alla fl-ewwel post. Ħadd u xejn 
m’għandu jeħodlu postu. Min jagħti 

importanza kbira lill-flus se jkun fil-
periklu li jorbot qalbu magħhom u 

jinsa lil Alla. 

 2  

7.  Ġesù huwa dak li jfarraġ il-qlub tal-

bniedem. Alla hu preżenti f’ħajjitna, 
jagħti kasna, jagħtina l-għajnuna, 
isalvana, biex f’ħajjitna negħlbu t-

tfixkil. Hu jagħtina s-serħan fil-ħajja 
ta’ dejjem.  

 2  

8. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. Bħala 
gwida żomm dawn it-tweġibiet: 

a. Nużawhom biex nixtru l-ħtiġijiet li 

jkollna bżonn ta’ kuljum; ħsieb tas-

saħħa; ngħinu lil min hu fil-bżonn. 

b. Użu ħażin (drogi); fiduċja żejda 

fihom; korruzzjoni. 

  
 

1 
 

 

 
1 
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9. Tnejn minn: Immakulata Kunċizzjoni, 

Assunta, Omm Alla, Verġni. 
Fisser waħda minnhom (mill-ktieb ara 
paġni 31-32) 

 2 

 
2 

 

10. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. Bħala 
gwida żomm dawn il-punti: 

 Hija dik li għarfet tagħti b’mod l-

aktar perfett it-tweġiba tagħha lil 

Alla. 

 Ma ssuppervjatx u ma fittxitx li 

togħla fuq ħaddieħor. 

 Baqgħet umli sal-aħħar. 

 Użat id-dinjità u t-talenti li taha l-

Mulej f’servizz ta’ mħabba u 

solidarjetà. 

 Il-mudell l-iktar perfett ta’ ħajja 

Nisranija. 

  
 

4 

 

     

 Taqsima B – Il-Ħajja X’Tiswa?   21 

1. Il-piena kapitali  1  

2. Fil-ħames  1  

3. San Franġisk  1  

4. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. Bħala 
gwida żomm dawn it-tweġibiet: 

...jieħu ħsiebha u jġibha ’l quddiem. 

...jaħdem id f’id ma’ Alla fil-ħolqien ta’ 

ħajjiet ġodda.  

  
 

2 

 

5. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. Bħala 

gwida żomm dawn it-tweġibiet: 
...il-ħajja għandha tkun imħarsa u 
rispettata sa mill-ewwel waqt tal-

eżistenza tagħha. 
...il-ħajja li hemm fil-ġuf tal-omm 

għandha l-karatteristiċi fundamentali 
ta’ kif tkun fil-ġejjieni l-persuna adulta 

...hija ħolqien t’Alla. 

  

 
2 

 

6. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. Bħala 
gwida żomm dawn it-tweġibiet: 

 Fejjaq l-għaxar imġiddmin. 

 Fejjaq l-agħma ta’ Ġeriko. 

 Iddefenda l-ħajja tal-mara 

adultera. 

  
 

2 x 
marka 

 

7. Tnejn minn: 
 Meta l-persuna tkun se tagħmel 

operazzjoni serja. 

 Meta l-persuna tkun fil-periklu li 
titlef ħajjitha. 

 Fix-xjuħija. 
 Marda terminali. 

  
2 x 

marka 
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8. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. Bħala 

gwida żomm dawn it-tweġibiet: 
 Tara x’għandhom bżonn. 

 Ma tħallihomx waħedhom. 

 Tkun ta’ sapport. 

 Tgħin fil-ħtiġijiet li jkollhom. 

  

 
1 

 

9. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. Bħala 
gwida żomm dawn it-tweġibiet: 
 Teħid tad-droga. 

 Konsum ta’ ikel li fih ħafna zokkor 

u xaħam. 

 Attivitajiet perikolużi. 

 Konsum għoli ta’ alkoħol. 

 Tipjip. 

 Sewqan perikoluż. 

  
 

2 x 

marka 

 

10. Tnejn minn: 

 Jista’ jiġri li min ikun ġie 

kkundannat għall-mewt ma jkunx 

vera ħati tar-reat. Dan jista’ jiġri 

jekk tingħata xhieda falza.  

 Għalina l-Insara, li nemmnu 

f’Ġesù, ma nistgħux naċċettaw li 

npattuha “għajn b’għajn, sinna 

b’sinna”. Ġesù jgħallimna li 

għandna naħfru u ngħinu lill-

persuna tikkonverti.  

 L-Insara għandhom dejjem ifittxu li 

jgħinu lil min ikun żbalja biex 

jindem u jbiddel ħajtu. In-Nisrani 

għandu jieħu l-eżempju ta’ Ġesù. 

  

2 x 
marka 

 

11. Għax hija rigal mogħti lilna minn Alla.  2  

12. Meta tinqatel il-ħajja li hemm fil-ġuf 

tal-omm. 

 1  

13. Il-ħajja tal-bniedem ma titqiesx minn 

kemm tkun perfetta jew difettuża. Dik 
hi ħolqien ta’ Alla. Għandha tingħata 
d-dinjità u r-rispett meħtieġ. 

 2  

     

 Taqsima C – Fit-Triq tal-Imħabba   19 

1. agape  1  

2. l-għarajjes  1  

3. lil Ġesù  1  

4.  Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. Bħala 
gwida żomm dawn it-tweġibiet: 

...jħobbu lil xulxin tul ħajjithom kollha. 

...jnisslu ’l-ulied b’mod responsabbli. 

  
 

2 
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5.  ...imħabba li titlob għaqda sħiħa tal-

ħajja. 
...imħabba li titlob tnissil u 
edukazzjoni tal-ulied. 

 2  

6. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. Bħala 
gwida żomm dawn it-tweġibiet: 

...ta ħajtu fuq is-salib. 

...uriena bi kliemu u b’għemilu xi 

tfisser l-imħabba. 

 2  

7. Fis-sagrament taż-żwieġ, ir-rabta bejn 

il-mara u r-raġel hija għal dejjem. Iż-
żwieġ Nisrani hu indissolubbli.  

 2  

8. Ġesù jrid li l-imħabba ta’ bejnietna 
tkun tixbah lill-imħabba li biha hu 
ħabbna, imħabba agape. 

 2  

9. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema.   2 x 
marka 

 

10. Tnejn minn: 
 Iżommu quddiem għajnejhom il-

ġid tagħhom infushom u l-ġid ta’ 
wliedhom. 

 Jiżnu l-kundizzjonijiet materjali u 
spiritwali taż-żmien u tal-istat li 
fih qed jgħixu. 

 Iqisu l-ġid tal-familja, tas-soċjetà 
u tal-Knisja. 

  
2 x 

marka 

 

11.  Hemm impenn u fedeltà; iż-żwieġ hu 
sejħa; hemm unità/komunità ta’ 

mħabba u tnissil responsabbli. 

 2  

     

 Taqsima D      9 

1. Papa Franġisku  1  

2. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. Bħala 
gwida żomm dawn it-tweġibiet (Tlieta 

minn): 
 Duħħan minn karburanti. 

 Tniġġis ikkawżat mit-trasport. 

 Tniġġis ikkawżat mid-dħaħen tal-

fabbriki. 

 Sustanzi li jarmu l-aċtu fil-ħamrija 

u l-ilma. 

 Insettiċidi. 

 Fungiċidi. 

 Erbiċidi. 

 Pestiċidi velenużi. 

 Tniġġis mill-iskart. 

  
 

 
3 x 

marka  

 

3. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. Bħala 

gwida żomm dawn it-tweġibiet (Tlieta 
minn): 
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 Jirriċikla. 

 Tindif tal-ambjent. 

 Jiżra’ iktar siġar u pjanti. 

 Jintużaw inqas karozzi u minflok 

jintużaw ir-roti u l-mixi. 

 Jagħmel użu minn enerġija nadifa. 

3 x 

marka 

4. Għax dak hu ħolqien t’Alla. Alla afdah 
f’idejn il-bniedem biex iħarsu u jġibu ’l 

quddiem. 

 2  

     

 Taqsima E   12 

1a. 
 
 

 
1b. 

Il-kuxjenza hija l-qalba ta’ ġewwa 
tagħna li tgħarrafna x’inhu t-tajjeb u 
x’inhu l-ħażin. Hija l-leħen ta’ Alla 

f’qalbna.  
Jara x’tgħid il-kelma t’Alla; jeżamina 

lilu nnifsu fid-dawl ta’ Ġesù; jistaqsi u 
jfittex il-parir ta’ nies kompetenti li 
jistgħu jgħinuh; jitlob id-dawl tal-

Ispirtu s-Santu. 

 2 
 
 

 
4 

 

2. Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. Bħala 

gwida żomm dawn it-tweġibiet: 
 Inkun umli f’dak li ngħid u 

nagħmel. 

 Inkun ta’ eżempju tajjeb għal 

ħaddieħor. 

 Naħfer lil min jagħmilli id-deni.  

 Ma nibżax nilqa’ u naċċetta         

s-sejħat li jagħmilli l-Mulej. 

 Inkun dixxiplu ta’ veru. 

  

 
3 x 

2 marki 

 

3a. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

3b. 

Il-ħajja hija kollha kemm hi f’idejn Alla. 

Ukoll f’waqtiet ta’ uġigħ qawwi u 
tbatija, għandna nersqu b’fiduċja sħiħa 

lejn Alla u nimitaw lil Ġesù u niftakru kif 
ġab ruħu meta kien qed ibati. Il-ħajja 
tal-bniedem hija prezzjuża. Anke 

f’mumenti ta’ mard u sofferenza, il-
ħajja tal-bniedem trid tiġi rispettata. 

Kull forma ta’ ewtanasja għandha tiġi 
kkundannata. 
 

Ewtanasja volontarja meta l-mewt 
jitlobha l-pazjent stess. Ewtanasja 

involontarja meta l-pazjent jinqatel 
mingħajr ma jkun jaf jew talab għaliha. 
Ewtanasja volontarja tiġi suwiċidju 

filwaqt li ewtanasja involontarja tiġi 
omiċidju. 

 4 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

2 
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4. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. Bħala 

gwida żomm dawn it-tweġibiet: 
 Imħabba dejjiema. 

 Tnissil tal-ulied b’mod 

responsabbli. 

 Ikunu ta’ għajnuna għal xulxin. 

 Jaqsmu l-ferħ u t-tbatijiet. 

 Jaqsmu r-responsabbiltajiet u l-

irwoli bħala familja. 

 Ġenwinità u fiduċja. 

 Kumpanija għal xulxin. 

 Sens ta’ fedeltà. 

  

 
3 x 

2 marki 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

     

 Taqsima F   18 

1a. 

 
 
 

 
 

1b. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

1c. 

Ulied Alla 

Aħwa ta’ Kristu 
Tempji tal-Ispirtu s-Santu 
Werrieta ta’ Alla.  

(ara paġni 9-16 mill-ktieb) 
 

Jekk fil-Magħmudija Alla ħadna bħala 
wliedu, fil-Griżma tal-Isqof Alla 
jikkonfermana għal darb’oħra bħala 

wliedu, jagħtina l-Ispirtu s-Santu biex 
jgħinna ngħixu ta’ Nsara adulti.  

Jekk fil-Magħmudija, l-Ispirtu s-Santu 
jagħtina t-twelid bħala wlied Alla, fil-
Griżma tal-Isqof Alla jagħtina l-

enerġija u s-saħħa biex dak li rċevejna 
bħal żerriegħa fil-Magħmudija jkun 

jista’ jikber, jiżviluppa u jwassalna lejn 
maturità sħiħa. 
 

Fid-diskrezzjoni tal-għalliema.  

 10 

 
 
 

 
 

 
4 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

4 

 

2a. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

2b. 

 
 

 
 

Ikunu qed iwiegħdu li ż-żwieġ 

tagħhom  
 se jkun għal dejjem. 

 se jkunu fidili lejn xulxin.  

 se jieħdu ħsieb xulxin. 

 se jħobbu bi mħabba agape. 

 se jkun hemm unità. 

 (ara paġni 122) 

 

Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. Xi punti 

li jistgħu jissemmew: 

 Infedeltà. 

 Nuqqas ta’ komunikazzjoni tajba 

bejn il-koppja. 

 8 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

3 x 
2 marki 
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2c 

 Għira. 

 Egoiżmu. 

 Influwenza negattiva mis-soċjetà. 

 Nuqqas ta’ ftehim. 

 Il-karriera tkun iktar importanti 

mill-familja. 

 L-użu ħażin tal-libertà. 

 Ifittxu biss is-sodisfazzjon tal-

mument. 

 

Fid-diskrezzjoni tal-għalliema. Xi punti 

li jistgħu jissemmew: 

 Ikollhom l-għarfien ta’ dak li hu 

meħtieġ biex ikollhom żwieġ hieni. 

 Taħriġ f’dawk l-atteġġjamenti li 

jolqtu s-sentimenti, il-morali u l-

ħajja spiritwali li mingħajrhom iż-

żwieġ jispiċċa bla ħajja. 

 Jikbru fil-ħila li jidħlu fi djalogu 

ġenwin mibni fuq il-fiduċja 

f’xulxin. 

 Iqattgħu ħin flimkien biex isiru 

jafu sewwa lil xulxin. 

 L-imħabba agape għandha 

tintwera wkoll fi żmien l-għerusija. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

4 
 

 

 


