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Taqsima A: Alla jaħdem fl-Istorja                            (8 marki) 
Qabbel il-frażijiet biex tgħaqqad is-sentenzi u tuża’ n-numri: 
 
1 Dun Mikiel Xerri  1 għax miet għal Malta. 
2 Fis-seklu 20 kien hawn  għat-tfal Maltin. 

3 Dun Mikiel Xerri jissejjaħ 
eroj  huma żewġ personaġġi Maltin li 

ħadmu favur it-tagħlim f’pajjiżna. 
4 Ġannina Cutajar kienet  nuqqas kbir ta’ tagħlim reliġjuż 
5 San Ġorġ Preca  1 kien qassis li ta ħajtu għal Malta. 
6 Dun Mikiel Xerri fetaħ skola  waqqaf is-soċjetà tal-Mużew. 

7 It-tagħlim jgħinna  l-ewwel Superjura Ġenerali  
tal-mużew. 

8 
Ġannina Cutajar u Dun 
Mikiel Xerri   ta’ kull ġid. 

9 It-tagħlim huwa l-għajn  nikbru fl-intelliġenza u fil-
kapaċitajiet. 

 
Taqsima B: Alla jaħdem fl-Istorja                                              (5 Marki) 
 
Poġġi n-numri fejn kull sentenza biex tifforma l-istorja tal-profeta Eżekjel. L-
ewwel waħda hi eżempju. 
 
Meta l-Lhud kienu fit-tbatija, talbu ‘l Alla biex jgħinhom u jaħfrilhom.    
Il-wied mimli għadam kien jirrapprezenta l-poplu Lhudi fid-dnub.  
Fil-bidu Eżekjel kien ibati ħafna għax ħadd ma kien jagħtih widen, 
imma imbaghad bdew jisimgħuh u daru lejn Alla. 

 
 

Biex jurih u jfiehmu x’kellu jagħmel, Alla wera lil Eżekjel wied mimli 
għadam. 

 
 

Il-Lhud li kienu jgħixu Ġerusalemm, attakkawhom is-suldati tal-
Babilonja, qatlu ħafna minnhom u l-bqija ħaduhom ilsiera. 

1 

U Alla bagħtilhom lil Eżekjel.  
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Taqsima Ċ: Nieħdu ħsieb xulxin                              (12-il marka) 
 
Min qal dan il-kliem?  
 

1 “Għid kelma waħda u l-qaddej tiegħi jfiq.”  
 

2 “Għall-kelma tiegħek nitfa’ x-xbiek.”  
 

3 “Ma tafux li għandi nagħmel ix-xogħol ta’ Missieri?” 
 
 

4 “Hawn jien. Ibghat lili!”  
 

5 “Agħtu dak li hu ta’ Ċesare lil Ċesare, u dak li hu ta’ 
Alla, agħtuh lil Alla.”  

6 “Hawn hi l-Qaddejja tal-Mulej ħa jsir minni skont 
kelmtek.” 

 

 
 
Taqsima D: Jitwieled Għalina                                                                 (10 Marki) 
Solvi 
 
1. L-anġlu ħabbrilha li kellha tkun Omm Alla. M____________________ 
2. L-ewwel nies li żaru lil Ġesù malli twieled. R_____________________ 
3. Il-Maġi ħadu tliet r_______________lil Ġesù – deheb, inċens u mirra. 
4. Ried joqtol lil Ġesù tarbija. E_________________________________ 
5. Din issir minn tifel fil-quddiesa ta’ nofsilejl. P_____________________ 
6. Din bdiet tiddi fis-sema meta twieled Ġesù. K_____________________ 
7. Narmawh fid-djar tagħna fi żmien il-Milied. P_____________________ 
8. Ġesù tqiegħed f’din kif twieled. M______________________________ 
9. Il-Milied hi festa li ġġib il-p______________fejn in-nies tad-dinja kollha 

jingħaqdu biex niċċelebraw it-twelid ta’ Ġesù Bambin. 
10.  Ġesù twieled għal k__________________.  
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Taqsima E: Il-Ħbieb Tagħna                  (12-il marka) 
 
Ikteb VERU jew FALZ: 
 

1 Il-ħbieb huma ta’ importanza biex naqsmu ħajjitna 
magħhom. 

 
 

2 Għandna nkunu onesti biex nakkwistaw li jaqblilna.  
 

3 
Irridu naħfru biex inżommu l-paċi u nimxu fuq l-eżempju 
ta’ Ġesù.  

4 Ġesù kien jaħfer lill-ħbieb tiegħu biss.   
 

5 
Fil-parabbola tas-seftur li ma riedx jaħfer, Ġesù jurina li 
Alla l-Missier ma jistax jaħfrilna jekk aħna ma naħfrux lil 
ħaddieħor. 

 

6 Pietru kien li staqsa lil Ġesù kemm għandu jaħfer lil ħuh.  
 

7 Meta xi ħadd jgħaddi minn mument ta’ tbatija għandna 
nevitawh. 

 

8 Ġesù qalilna li qalbna jeħtieġ li tkun tajba bħal tat-tfal. 
 
 

9 Meta naqdu dmirijietna, inkunu ċittadini dejjem aħjar.  

10 Ġesù jgħidilna biex inħobbu lil xulxin kif iħobbna Hu.  
 

11 Għandi ngħin lil sħabi biss. 
 
 

12 Mill-ħajja ta’ Ġesù, nitgħallmu kif għandna nħobbu lil 
xulxin. 
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Taqsima F: Alla Jagħtina t-Talenti                (10 marki) 
 
Imla l-vojt bil-kliem li ġej: 
 
talenti imħabba jħobbna speċjali 
naħdmu eżempju kapaċitajiet parabbola 
Alla xbiha ġid knisja 

 
Alla ħalaqna _______________ tiegħu u sawwarna b’_____________ 
uniċi. Dawn jgħinuna niskopru kemm aħna __________________ u kemm 
Alla ______________. It-talenti jgħinuna wkoll inxerrdu  
l-____________________ biex b’hekk nagħmlu l-____________ fil-grupp 
ta’ sħabna u s-soċjetà li ngħixu fiha. Kelma oħra għal talenti hi 
______________________ . Bħalma qal Ġesù Kristu  
fil-______________________ tat-talenti jeħtieġ __________________ 
biex dejjem inżidu l-kapaċitajiet tagħna u nkunu ta’ ________________fil-
ħajja tagħna.  
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Taqsima Ġ: Alla jagħtina t-Talenti                           (20 marka) 
 
Aqra din is-silta u wieġeb il-mistoqsijiet: 
 

Kien hemm festa kbira ħafna u b’ħafna storbju. Kulħadd jiżfen u jkanta. 
Il-poplu ta’ Alla fl-aħħar kien ħieles – meħlus minn taħt idejn ir-Re kiefer tal-
Eġittu. Meta telaq mill-Eġittu, il-poplu ta’ Alla kellu jimxi t-triq kollha sal-Art 
Imqaddsa.  

Iżda ma kinux meħlusin mill-periklu għal kollox għax ir-Re tal-Eġittu 
bagħat lis-suldati tiegħu biex jaqbduhom u jeħduhom lura! Imma Alla kien 
mal-poplu tiegħu. Alla kien qed jieħu ħsiebhom.  
 
(Silta meħuda u adattata mill-ktieb ‘Stejjer mill-Bibbja’ p. 100 – 129) 
 
Wieġeb dawn il-mistoqsijiet:  
 
1. Min kien il-poplu ta’ Alla?  

            

             

2. Għaliex taħseb li r-Re kien jaħqar il-poplu ta’ Alla? 

            

             

3. Minn fejn beda l-vjaġġ u fejn kellu jispiċċa? 
 

a)             

b)             
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4. Għaliex ma kinux ħelsu għal kollox mill-periklu?  

            

             

5. Meta spiċċalhom l-ikel, x’kien l-ikel li tahom Alla? 

            

             

6. Semmi kif Alla tahom l-ilma fid-deżert. 

            

             

7. a) Liema hu r-raba’ kmandament? b) Xi jfisser?  

a)             

b)             

 
8. a) X’kien ifisser li Alla tana l-kmandamenti? b) Għaliex il-kmandamenti 

huma importanti?  

a)             

b)             

 
9. L-istorja tal-Ħelsien tal-poplu Lhudi mill-Eġittu hi importanti fl-Antik 

Testment. Għaliex? 
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10. Immaġina li int Mosè, kif taħseb li kont tħossok matul dan il-vjaġġ?  

            

             

 
Taqsima G: Din Għalik!                                     (18-il marka) 
 
Aqra dawn is-sitwazzjonijiet li naraw fil-ħajja ta’ kuljum. Wieġeb: 
 
1. Fl-Ewwel Gwerra Dinjija, fis-sena fl-1914, f’Jum il-Milied, is-suldati 

Ġermaniżi u Ingliżi waqfu mill-ġlied u ingħaqdu flimkien biex jitkellmu u 
jilagħbu flimkien. Minflok ikomplu l-ġlied huma għażlu l-paċi flok il-firda. 
 
a. Għalfejn baqa’ msemmi dan il-Milied?  

           

            

b. X’iġġib magħha l-gwerra?  

           

            

c. X’nitgħallmu minn din il-ġrajja?  

           

            

 

 

 

 



Kulleġġ San Ġorġ Preca, L-Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena, Reliġjon, il-5 sena                  Paġna 9 minn 10 

2. Thomas hu tifel ta’ disa’ snin bi bżonnijiet speċjali u ma jistax jimxi.  
Fl-iskola hemm diversi attivitajiet li ma jistax jipparteċipa fihom. Bosta 
drabi, il-logħob li jsir mhux adattat għalih u lanqas il-ħarġiet edukattivi.  
 
a. X’taħseb li għandha tagħmel l-iskola biex tgħin lil Thomas? 

           
            

b. Kif jistgħu jinkluduh aktar sħabu fil-logħob? 
           
            

c. Kieku inti kif tgħin lil Thomas?  
           
            
 

3. Sara hija tifla barranija li l-familja tagħha ġiet tgħix Malta. Ċertu tfal tal-
klassi ma jkellmuhiex u jwarrbuha għaliex il-ġenituri ta’ dawn it-tfal 
jgħidulhom biex ma jilagħbux magħha. Sara tħossha mdejqa u waħedha.  
 
a. X’taħseb li tista’ tagħmel l-għalliema ta’ Sara?  

           
            

b. X’nista’ nagħmel jien biex Sara tħossha aċċettata? 
           
            

c. Kieku int kif kont iġġib ruħek? 
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Taqsima GĦ: Talba           (5 marki) 
Ikteb talba għall-paċi u l-għaqda fid-dinja. 
 
            

            

            

            

             

            

            

             

TMIEM 


