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KULLEĠĠ SAN ĠORĠ PRECA 

SKEJJEL PRIMARJI  

EŻAMIJIET TA’ NOFS IS-SENA 2014 

TAQSIMA A:       ALLA JAGĦTINA T-TALENTI  

Agħmel sinjal taħt it-tweġiba t-tajba. L-ewwel waħda hija 
eżempju.          (5 marki) 
 
1. Alla ta kwalitajiet lil (kulħadd, ma tahom lil ħadd, lill-annimali biss).  
2. Dawn il-kwalitajiet jagħmluna (imdejqa, uniċi, egoisti).  
3. Kulħadd hemm bżonn jagħraf il-kwalitajiet tiegħu biex ikun jista’     

(jitkabbar, jgħix u jikber sew, jużahom ħażin).  
4. Alla tana t-talenti biex (inħalluhom fuq l-ixkaffa, nużawhom biex 

ngħinu u nferrħu lil ħaddieħor, naħbuhom). 
5. Il-kwalitajiet tagħna Alla tahom lilna biex nitgħallmu napprezzaw 

kemm huma (sbieħ u importanti, koroh, diżutli). 
6. Kull persuna għandha (taħdem biex tiżviluppa, taħbi,                     

ma tiżviluppax)  dawn it-talenti. 
 

Wieġeb dawn il-mistoqsijiet.             (10 marki)                                                                       

1. Min kien Martin Luther King? (2 marki) 

Martin Luther King kien raġel iswed. Kien raġel ta’ kuraġġ kbir. 

2. X’ħolma kellu? (2 marki) 

Li jneħħi t-timbru ikrah li kien hemm fuq is-suwed/Li l-bojod u s-

suwed jingħaqdu flimkien. 

3. Xi premju ngħata Martin Luther King? (2 marki)  

Huwa ġie mogħti l-premju Nobel għas-sehem tiegħu f’din il-

kampanja ta’ kuraġġ u diterminazzjoni. 

4. Aċċetta risposti li jagħmlu sens. (4 marki) 

Il-Ħames Sena RELIĠJON 
 

ĦIN: siegħa u kwart 



Kulleġġ San Ġorġ Preca, L-Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena, Reliġjon, il-5 sena                 Paġna 2 minn 6 
 

Qabbel kolonna A ma’ kolonna B. L-ewwel waħda hija eżempju.   

                                (10 marki) 

 Kolonna A  Kolonna B 

1. Kien l-ewwel Papa.  8 Mosè 

2. Kellu tifel fi xjuħitu u Alla riedu joffrih bħala 
sagrifiċċju. 

5 Martin Luther 
King 

3. Kien ħu Mose’. 1 San Pietru 

4. Dan kien ir-raġel ta’ Rut. 6 Rut 

5. Kien jgħid  ‘I have a dream’.   2 Abram 

6. Tfajla sempliċi li kienet toqgħod Moab. 7 Eli 

7. Dan il-qassis rabba lil Samwel. 11 Samwel 

8. Darba qatel wieħed Eġizzjan biex isalva wieħed 
Lhudi u tant beża’ li ħarab. 

4 Bogħaż 

9. It-tifel ta’ Sara u Abram. 3 Aaron 

10. Kienet omm Samwel. 9 Iżakk 

11. Trabba fit-tempju għax ommu offrietu lill-Mulej. 10 Anna 

 

TAQSIMA B:       ALLA JAĦDEM FL-ISTORJA 

Imla l-vojt bil-kelma t-tajba. L-ewwel waħda hija eżempju.                                   

(11-il marka) 

Alla tant iħobb lill-bnedmin li meta ra lill-poplu tiegħu jwarrbu, wera  

l-fedelta tiegħu fil-profeti. Lil-Lhud li kienu jgħixu Ġerusalemm 

attakkawhom is-suldati tal-Babilonja, qatlu ħafna minnhom u l-bqija 

ħaduhom ilsiera. Meta dawn il-Lhud kienu fit-tbatija ndunaw kemm 

kienu tbiegħdu minn Alla. Wara bdew jitolbuh biex jgħinhom u 

jaħfrilhom. 
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Alla ħenn għalihom u ried jibagħtilhom profeta biex jgħinhom. 

Il-profeta Eżekjel qallu; “Hawn jien. Ibgħat lili!”.  Alla urieh wied mimli 

għadam u staqsieh; “Jista’ dan l-għadam jerġa’ jieħu l-ħajja?” Hu 

wieġbu; “Inti taf Mulej!” Alla fiehmu li jekk il-poplu jkollu min jgħallmu 

biex jerġa’ lura mill-ħażen tiegħu, ikun kapaċi jerġa’ jibda jgħix fit-triq 

it-tajba.  

 

Fil-bidu kien ibati ħafna għax ħadd ma kien jagħtih widen, imma 

mbagħad bdew jisimgħuh u daru lejn Alla. 

 

Imla l-vojt b’kelma waħda.  L-ewwel ittra ta’ kull kelma hi lesta. 

                                            (9 marki)              

1. F’eta’ pjuttost kbira, il-Papa Ġwanni 23 intagħżel biex 

imexxi l-Knisja ’l quddiem.  

2. Il-Papa Ġwanni 23 kien mill-Italja. 

3. Hu kien ġej minn familja tal-bdiewa. 

4.  Il-motto tiegħu kien obdi u jkollok il-paċi. 

5. Ġie kkonsagrat isqof mill-Papa Piju XI. 

6. Kien elett minħabba l-età tiegħu, kif ukoll għall-umilta’ li kellu. 

7. Ta’ madwaru qatt ma basru li kellu dak is-sens ta’ umoriżmu, u li 

kien daqshekk ħanin li għaġġeb lil kulħadd. 

8. Kien hu li ġab tibdil kbir fil-knisja permezz tal-Konċilju Vatikan 

II.     

9. Konċilju hu dik il-laqgħa li ssir mill-kardinali  biex isir tibdil fil-

liġijiet.    
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Din huwa wieħed mis-Salmi li kiteb David. Kompli dan is-Salm billi 
tagħżel mill-kliem li hemm fil-kaxxi.                       (10 marki) 
 
Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi,  xejn ma jonqosni; 
f'mergħat kollha ħdura jqegħedni. 
Ħdejn l-ilma, fejn, nistrieħ;hemm Hu jrejjaqni. 
Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. 
Imqar jekk nimxi f'wied mudlam,ma nibżax mill-ħsara, 
għax inti miegħi. 
Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek, huma jwennsuni. 
Int tħejji mejda għalija quddiem l-għedewwa tiegħi. 
Biż-żejt tidlikli rasi, u l-kalċi tiegħi tfawwarli. 
Miegħi, iva, jimxu t-tjieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti. 
U ngħammar f'dar il-Mulej sakemm indum ħaj!          
 
TAQSIMA Ċ:       NIEĦDU ĦSIEB XULXIN 

1. Fejn kien Ġesù u x’kien qed jagħmel? (2 marki) 

Ġesù kien qiegħed f'xatt l-għadira ta' Ġennesaret. Qagħad 
bilqiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dgħajsa. 
                         

2. Għalfejn taħseb li Ġesù qal lis-sajjieda biex jitfgħu x-xbiek 
tagħhom biex jistadu? (2 marki) 
Agħżel waħda minn dawn. Biex jaqbdu ħafna ħut, biex iseħħ                  
il-miraklu, biex jafdaw fiH aktar.   
   

3. Semmi żewġ appostli li mxew wara Ġesù. (2 marki) 
Xmun Pietru, Ġakbu jew Ġwanni (Aċċetta wkoll xi wieħed  
mill-appostli l-oħra). 
 

4. Xmun Pietru kien raġel midneb u Ġesù xorta waħda għażlu biex 
jimxi warajh. X’tagħlima jagħtina Ġesù ? (2 marki) 

        Aċċetta risposta li tagħmel sens. Li Ġesù dejjem lest jilqa’ lura lil   
        min jidneb.   
 
     5. Liema huwa s-sagrament tal-maħfra? (2 marki) 
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        Il-qrar 
TAQSIMA D:       JITWIELED GĦALINA 
Poġġi dawn is-sentenzi wara xulxin b’ mod li jagħmlu storja. 
L-ewwel waħda hija lesta.                                 (9 marki) 

Għalhekk Marija u Ġużeppi marru Betlehem. 3 

Dak il-lejl twieled Ġesù tarbija.  6 

Kien hemm xi rgħajja li kienu qegħdin fl-għelieqi jirgħu           
n-nagħaġ tagħhom. 

8 

Meta waslu Betlehem, bdew ifittxu post fejn jorqdu, imma          
l-lukandi kienu kollha mimlijin. 

4 

L-anġlu qalilhom, “Illum fil-belt ta’ Betlehem twieled 
Salvatur!” 

10 

Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f’belt tal-Galilija, jisimha 
Nażaret, għand Marija li kienet mgħarrsa ma’ Ġużeppi biex 
jgħidilha li kien ser ikollha iben u ssemmih Ġesù. 

1 

Kien hemm raġel u offrielhom stalla tal-annimali. 5 

Ċesari l-Imperatur Ruman ta ordni lil kulħadd biex imur 
jinkiteb fil-belt fejn twieled. 

2 

Marija geżwret lil Ġesù u poġġietu ġo maxtura fuq it-tiben 
biex jisħon. 

7 

F’daqqa waħda ġie ħdejhom anġlu ta’ Alla u deher ħafna dawl 
madwarhom. 

9 

 

i) Ikteb Veru Jew Falz.                                                        (5 marki)      
                                      

1. Niċċelebraw il-Milied fil-25 ta’ Diċembru. VERU 

2. San Pawl wassal lil Marija sa Betlem. FALZ 

3. Ġesù, l-Iben t’Alla ġie fid-dinja għax iħobbna. VERU 

4. Ir-rigali li taw is-slaten maġi lil Ġesù kienu deheb, 
inċens u mirra.   

VERU 
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5. Ġesù twieled ġewwa palazz f’Nażaret. FALZ 

TAQSIMA E:       IL-ĦBIEB TAGĦNA 

Imla s-sentenzi bil-kliem li hemm fil-kaxxi.                (6 marki) 

Silta mill-Evanġelu ta’ San Ġwann (15, 12-15) 

‘Dan hu l-kmandament tiegħi: li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien.   
Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li nikkmandakom.  
Ma nsejħilkomx aktar qaddejja għax il-qaddej ma jafx x’jagħmel Sidu; 
sejjaħtilkom ħbieb, għaliex kulma smajt mingħand Missieri jien 
għarraftulkom.’  
 
Nagħmlu għażliet tajbin.                                     (5 marki) 

1. Għandna bżonn niftħu qalbna ma’ dawk li l-aktar nafdaw  bħalma 
huma l-ġenituri. 

2. Ġesù kien lest li jaqsam il-ħsibijiet u l-esperjenzi tiegħu                 
mal-appostli u mhux jitkabbar. 

3. Ġesù lest li jaħfrilna meta niżbaljaw u nuru li jiddispjaċina. 
4. Għandna nkunu leali u onesti lejn il-ħbieb tagħna. 

 

Spjega dan il-kliem billi tikteb storja qasira.           (10 marki) 

5 marki għal kull storja li turi t-tifsira ta’ kull kelma. 

 

 

 

 

 

- TMIEM IL-KARTA – 


