
Școala Gimnazială ,,Ioan Bob,, Cluj-Napoca 

                                                                                                                        Nota estimată ............................                                                                                                                                                                                                     

Numele ....................................................................                             Nota acordată............................. 

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bună învoire 

                    TEST DE EVALUARE RELIGIE ORTODOXĂ – CLASA A VI-A 

                                                                              Prof. Voichița Rus  

                                                                              Școala Gimnazială ,,Ioan Bob,, Cluj-Napoca 

1. Completaţi cu informaţia corectă spaţiile de mai jos: 

1. Cele trei provincii ale Ţării Sfinte sunt: ........................................................................ 

2. Domnul  Hristos S-a născut în ...................... şi a locuit în ţinutul ................................ 

3. Din cauza furiei lui Irod pentru o perioadă  copilul Iisus a trăit în ................................ 

4. Cel mai important râu din Ţara Sfântă se numeşte................................, acesta se varsă 

în Marea..................... 

5. Locaşul de rugăciune al fiecărei comunităţi evreiești se numea .................................... 

6. Cea mai importantă sărbătoare a evreilor era ....................şi ţinea ........zile. Ei 

sărbătoreau atunci momentul .......................................................................................... 

7. Trei ocupaţii de bază ale evreilor erau: ........................................................................... 

8. Gruparea religioasă blamată de Domnul  pentru modul în care îşi manifestau credinţa 

în public, se numea ......................... 

9. La vârsta de ......... ani copilul Iisus la  Templu, spune că Tatăl Său............................... 

10. Țara Făgăduinței a avut mai multe denumiri în timp (3)................................................. 

.............................................................................................                                 25 pct. 

2. Citiţi cu atenţie fragmentul de la Luca cap.I,28-35, şi descoperiţi 3 persoane care au 

avut un rol important în cadrul acestui eveniment: „ Bucură-te ceea ce eşti plină de har, 

Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei.....Duhul Sfânt se va pogorî 

peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care se va 

naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema” 

Evenimentul- sărbătoarea este ........................................................................................... 

1....................................................rolul.................................................................................. 

2....................................................rolul ................................................................................. 

3................................................... rolul.................................................................................. 

                                                                                                                                    25 pct. 

3. Răspundeţi la următoarele întrebări: 

1. Cum face cunoscută Dumnezeu naşterea Fiului Său lumii? (2 modalităţi, prin cine?) 

2. Ce a însemnat pentru omenire momentul naşterii lui Iisus?Argumentare 100 cuvinte. 

3. Cum se pregătesc creştinii pentru marea sărbătoare a Crăciunului? (3 aspecte , 

dpdv.religios, material) 

4. Precizați trei simboluri din icoana Nașterii Domnului cu explicațiile aferente. 

5. Descrieți un obicei de Crăciun .                                                                            40 pct. 

 

Din oficiu: 10 pct.        


