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(Tingħata wkoll f’Settembru)
Karta waħda (3 sigħat)

Għan
Il-livell Intermedju għandu jkun ikkunsidrat bħala livell li jiġi bejn ic-ĊES u l-Livell Avvanzat. Dan issillabu jassumi l-għarfien tas-suġġett kif mitlub fil-livell tas-ĊES u jfittex li jsaħħu u jestendih biex jinkludi
kunċetti aktar avvanzati li jwasslu lill-istudenti għal għarfien aktar profond u viżjoni aktar koerenti tassuġġett. Madankollu, l-ammont tal-kontenut trattat mhux daqs dak fil-Livell Avvanzat. Bejn wieħed u
ieħor, ikopri terz tal-kontenut li hu trattat fil-Livell Avvanzat, ukoll jekk il-livell mistenni mhux daqshekk
differenti.
Objettivi ta’ l-eżami
Bażikament, l-objettivi huma l-istess bħal dawk tal-livell taċ-ĊES, iżda dawn għandhom jintlaħqu f’livell
aktar profond speċjalment fejn jidħlu l-preċiżjoni tal-kunċetti, ir-referenzi għall-Bibbja u d-dokumenti talKnisja, l-iżvilupp ta’ l-argumenti u r-rilevanza għall-ħajja u l-kultura.
Skema tal- marki
L-eżami jikkonsisti minn karta waħda li tinħadem fi tliet sigħat. L-ewwel mistoqsija hija obligatorja u fiha
jkun hemm ħmistax-il domanda li jitolbu tweġibiet qosra u diretti. Jingħataw ħames mistoqsijiet oħra li
minnhom l-istudenti għandhom iwieġbu tlieta f’forma ta’ komponimenti.
L-ewwel mistoqsija għandha 31 marka, filwaqt li tliet mistoqsijiet tal-komponimenti għandhom 23 marka
kull waħda. Huwa pjuttost diffiċli li toħloq skema ta’ mmarkar stretta għall-mistoqsijiet tal-komponimenti.
Madankollu, ikunu osservati dawn il-linji gwida. Tliet kwarti tal-marki għal kull komponiment jingħataw
skond kemm l-istudenti juru li jafu u fehmu is-suġġett tal-mistoqsija partikulari: dan jinkludi l-użu tajjeb
tat-terminoloġija, l-preżentazzjoni oġġettiva tad-duttrina, ir-riferenzi għall-għejun prinċipali, ir-rilevanza
għall-ħajja personali u soċjali. Il-bqija tal-marki (kwart) jingħata skond kemm l-istudenti juru li kapaċi
jiżviluppaw perspettiva ta’ riċerka u kritika, speċjalment billi jagħmlu analiżi tajba tas-suġġett partikulari.
Il-Kontenut tas-Suġġett
1.

Il-Fidi

a) Il-bniedem ifittex lil Alla (par. 27-49) 
b) Ir-Rivelazzjoni, it-Tradizzjoni u l-Iskrittura (par. 50-141)
c) It-tweġiba tal-fidi (par. 142-184)
2. Il-Ħolqien, il-Waqgħa u l-Wegħda tas-Salvazzjoni
a) Il-ħolqien tad-dinja. Il-ħolqien tar-raġel u l-mara (par. 279-384)
b) Il-Waqgħa, id-dnub Originali u l-Wegħda tas-Salvazzjoni (par. 385-421)
c) Ġesù ta’ Nażaret, l-Iben ta’ Alla li sar bniedem (par. 422-511)
3. Il-Knisja li fiha u biha Kristu ikompli l-missjoni tiegħu
a) Il-Knisja bħala l-Poplu l-Ġdid ta’ Alla, il-Ġisem Mistiku ta’ Kristu u t-Tempju ta’ l-Ispirtu s-Santu (par.
781-810)
b) L-Ispirtu s-Santu jagħtiha l-ħajja ( Atti2, 1-42)
c) Il-ħajja ta’ komunjoni bejn l-aħwa (Atti 2, 43-47; Atti 4, 32-37)
d) Il-Knisja tieħu ħsieb dawk l-aktar fil-bżonn (Atti 6, 1-7)
e) Taħt it-tmexxija ta’ l-Appostli (Atti 15, 1-35)
f) Miftuħa għall-bnedmin u għall-kulturi kollha (Atti10, 1-48)
g) It-twaqqif tal-Knsija f’Malta (Atti 27, 1-28, 10)
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4. Il-ħidma ta’ Kristu permezz tas-Sagramenti.
a)
b)
c)
d)

Il-Misteri ta’ l-Għid fis-sagramenti tal-Knisja (par. 1113-1134)
Is-sagrament tar-Rikonċiljazzjoni (par. 1422-1498)
Is-sagrament ta’ l-Ewkaristija (par. 1322-1419)
Iż-żwieġ (par. 1601-1666)

5. Il-Ħajja fi Kristu
a)
b)
c)
d)



Il-kuxjenza morali; it-tweġiba tagħna lis-sejħa ta’ Alla (par. 1776-1802)
Ir-rispett lejn il-ħajja umana (par. 2258-2330)
Is-sesswalità fil-viżjoni Nisranija (par. 2331-2400)
Ir-Rispett tal-persuna u ta’ ġidha. Is-sehem tan-Nisrani fil-ħajja soċjali
(par. 2401-2463)
Il-paragrafi jirreferu għall-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

It-Testi magħżula:
1. Il-Katekiżmu tal-Knsija Kattolika (sezzjonijiet rilevanti)
2. L-Atti ta’ l-Appostli (sezzjonijiet rilevanti)
Ktieb suġġerit:
1. Il-Ktieb ta’ l-Atti ta’ l-Appostli, Għaqda Bibblika Maltija, 2001

3

