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Reliġjon- Il-Ħames Sena          L- Iskema ta’ Marki – Eżami ta’ Nofs is-Sena 2017 

Taqsima A: Alla jagħtina t-Talenti   

1. Ikteb Veru jew Falz . L-ewwel waħda hija lesta.                                   (7 x marka = 7 marki) 

1 Veru 

2 Falz 

3 Falz 

4 Veru 

5 Falz 

6 Veru 

7 Veru 

8 Veru 

 

2. Imla dawn l-istilel li jagħmluk ħabib ta’ vera.                                       (2 x marka = 2 marki) 

Tnejn minn dawn:  ġeneruża, qalbi tajba, leali, sinċiera, inħobb ngħin, nisma’, nislef l-affarijiet 

tiegħi lil min ikollu bżonn. Aċċetta tweġibiet oħra tajbin u li jagħmlu sens. 

 

3. Wieġeb                                                                                                     (2 x 2 marki = 4 marki) 

1) Ma kienx jaqta’ qalbu, għamel li seta’ biex persuni ta’ kulur ta’ ġilda skura jiġu ttrattati l-

istess bħall-bojod, iddedika l-ħin tiegħu biex iwassal messaġġ pożittiv ta’ għaqda.   

Aċċetta tweġibiet oħrajn li huma validi. 

2) Immur jien u noqgħod ma’ min qed jiġi mwarrab, nispjega lil sħabi li qed jagħmlu ħażin. 

Aċċetta tweġibiet oħrajn li huma validi. 

 

Taqsima B:  Alla jaħdem fl-istorja ta’ Artna 

1. Imla l-vojt                                                                                          (15 x marka = 15-il marka) 

1) qassis, eroj 

2) żagħżugħa, katekiżmu, bniet, adulti 

3) Eżekjel, ħniena, Lhudi 

4) David, mħabba 

5) Ġwanni, tjubija 

6) tajjeb, ibatu 
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2. Qabbel iż-żewġ kolonni billi ddaħħal in-numri.                                    (5 x marka = 5 marki) 

3 – 4 – 1 – 5 – 6 – 2 

 

3. Semmi personaġġ li tammira għax bata biex ħadem għal Alla. Ikteb 2 sentenzi biex tgħid 

għalfejn timmira lil dan il-personaġġ.                  (3 marki) 

Hawn it-tfal jistgħu isemmu xi personaġġ mill-Bibbja li semmejna f’din it-Taqsima. Jistgħu 

ukoll isemmu personaġġi oħrajn li xorta waħda taw eżempju bħal ngħidu aħna Santa Madre 

Tereża.     

Agħti marka għall-isem tal-personaġġ u marka għal kull sentenza. Aċċetta kull tweġiba li    

tagħmel sens. 

 

4. Ikteb talba biex titlob l-għajnuna mingħand Alla biex jgħinek tagħmel it-tajjeb ma’ xi 

ħadd li weġġgħek.                    (4 marki) 

Kull tweġiba tajba hija aċċettata. 

(Importanti li l-marki jingħataw biss jekk tkun marbuta mas-suġġett, i.e. l-għajnuna).  

 

Taqsima Ċ.    Nieħdu Ħsieb Xulxin 

1. Min qal dan il-kliem u lil min?                                                                (2 x marka = 2 marki) 

Qalu Pietru lil Ġesù/ San Pietru lil Ġesù 

2. Qabbel Kolonna A ma’ Kolonna B bin-numri                                       (5 x marka = 5 marki) 

5 -  4 -  2 – 3 - 1 

 

3. Semmi 4 eżempji ta’ kif aħna nistgħu nieħu ħsieb xulxin kif jieħu ħsiebna Ġesù.                                                   

               (1 x marka = 4 marki) 

Aċċetta kull tweġiba li tagħmel sens. 

4. Talba – talba biex lil Ġesù titolbu jgħinek tifhem dak li jrid minnek.                      (3 marki)                                                               

Kull tweġiba tajba hija aċċettata. 

(Importanti li l-marki jingħataw biss jekk tkun marbuta mas-suġġett, i.e. jgħinek tifhem dak li 

jrid minnek).  
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5. Daħħal il-kelma t-tajba sabiex tkompli s-sentenzi.                       (6 marki)                                                               

        ajru, Missierna, eżempju, ħabbejtkom, imħabba, Ċenturjun.  

 

Taqsima D:  Jitwieled Għalina 

1.   Imla l-vojt bil-kelma t-tajba.                                                                (10 x marka = 10 marki) 

1. paċi 

2. jgħaqqadna 

3. Mulej 

4. kulħadd 

5. Madonna 

6. Ġużeppi 

7. grotta 

8. anġli 

9. rgħajja 

10. presepju 

   

2.   Għaqqad dawn is-sentenzi fuq il-gwerra tal-1914.                                (5 x marka = 5 marki) 

2 - 4 - 5 - 3 - 1  

 

3.    Ikteb il-kwalità fil-kaxxa t-tajba.                                        (5 x marka = 5 marki) 

1. paċi 

2. għajnuna 

3. imħabba 

4. ferħ 

5. solidarjetà 
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Taqsima E:  Il-Ħbieb Tagħna 

1. Qabbel il-kelma mat-tifsira skont dak li tgħallimt fil-klassi. L-ewwel waħda hija lesta. 

                                      (4 x marka = 4 marki) 

4 – 3 – 1 – 5 – 2 

 

2. Wieġeb fil-qosor.                                                                                     (4 x 2 marki = 8 marki) 

1. jaħfirlu 

2. disgħa 

3. saltna 

4. tisma’  

Aċċetta tweġibiet oħrajn li jagħmlu sens. 

 

3. Aqra din is-silta u wieġeb il-mistoqsijiet.                                             (4 x 2 marki = 8 marki)  

a.  Iva għax: qabeż għal Kurt / inkoraġġih ikompli jpinġi /  ma kompliex ma’ sħabu  

(Aċċetta kull tweġiba li tagħmel sens). 

 

b.    Setgħu joqogħdu ħdejh u jagħmlulu kumpanija / jistednuh jilgħab magħhom   

       (Aċċetta kull tweġiba li tagħmel sens).  

 

ċ.    Għandi dejjem infittex li ngħin lil min ikun f’xi diffikulta’ / għandi nfittex u nieħu pjaċir   

bil-ġid u mhux bid-deni ta’ ħaddieħor / għandi nifraħ bit-talenti tal-oħrajn u mhux  

ngħir għalihom / għandi dejjem inwaqqaf imġieba ħażina tal-ħbieb tiegħi u ta’ tfal oħra.  

(Aċċetta tweġibiet varji li jagħmlu sens). 

 

     d.    Kont inħossni mdejjaq, waħdi.  

            Kieku kont nitkellem ma’ xi għalliem/ nitkellem mal-ġenituri 

(Aċċetta tweġibiet varji li jagħmlu sens). 

 

 


