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Test de evaluare 

                                                  RELIGIE ORTODOXĂ 

                                                           Clasa a-VI-a   

                                                                        Unitatea de învățământ: Școala Profesională Focuri. 

                                                                                                              Stoian Elena  

• Toate subiectele sunt obligatorii.Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Subiectul 1___________________________________                                       _(30 de puncte) 

 

Dumnezeu Se face cunoscut omului 

 

1. Pornind de la următorul text scripturistic ,numit  ,,Cântarea Mariei’’:  

      Și a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul.Și s-a bucurat duhul meu de         

Dumnezeu,Mântuitorul meu,că a căutat spre smerenia roabei Sale.Că,iată,de acum mă vor ferici 

toate neamurile.Că mi-a facut mie mărire Cel Puternic și sfânt este numele Lui.Și mila Lui în 

neam și în neam spre cei ce se tem de El (Luca 1,46-50),rezolvă cerințele. 

• Explică expresia: de acum mă vor ferici toate neamurile. 

• Găsește în text,două motive ale preacinstirii Maicii Domnului.Precizează și alte motive 

pentru care o preacinstim pe Fecioara Maria.   

 

2. Răspunde la următoarele întrebări:   

a) Unde a avut loc Înălțarea cu trupul la cer a Mântuitorului ? 

b) Ce le-a făgăduit Mântuitorul ucenicilor înainte de Înălțare ? 

c) În ce a constat îndemnul Mântuitorului către apostoli ? 

d) Care a fost rolul apostolilor și al urmașilor acestora ? 

e) Cine  sunt astăzi urmașii Apostolilor ? 

f) Ce eveniment a avut loc la 10 zile după Înalțare ? 

g) În ce mod este prezent Hristos in Sfânta Liturghie ? 

h) Când sărbătorim Înalțarea Domnului ? 

 

3. Alege varianta corectă de răspuns : 
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A) La Nașterea Domnului, steaua a indicat : 

a) venirea următorului rege în locul lui Irod. 

b) locul palatului regelui Irod. 

c) nașterea unui Împărat ceresc. 

B) Fecioara Maria este numită ,,Născătoare de Dumnezeu”,deoarece: 

a) a crescut în Templul din Ierusalim. 

b) a născut pe Mântuitorul Hristos,Fiul lui Dumnezeu. 

c) este mai cinstită decât toti sfinții. 

C) La Botezul Domnului coborârea Duhului Sfânt a arătat că: 

a) Iisus este Mesia Cel așteptat. 

b) Hristos a sfințit apele Iordanului. 

c) Sfântul Ioan Botezătorul este un mare profet. 

D) Misiunea încredințată Apostolilor a fost de : 

a) a se întoarce la meseriile avute anterior. 

b) a  răspândi învățătura Mântuitorului la toate popoarele. 

c) a  străbate Țara Sfântă,întărind învățătura Domnului. 

E) În Săptămâna Patimilor comemorăm : 

a) ultimile  zile ale Domnului petrecute în Nazaret. 

b) suferințele Mântuitorului,care au culminat cu Răstignirea. 

c) intrarea Domnului in Ierusalim. 

4.  Redactează o scrisoare de minimum 10 rânduri , adresată unui prieten de altă credință,în 

care să-i explici importanța sărbătorii Botezul Domnului.  

              Subiectul al II-lea__________________________________________________(20 de puncte)        

             Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului 

1. Completează spațiile libere din următorul text, cu termenii corespunzători din paranteza de 

mai jos: 

“Dumnezeu  ne ascultă și ne sprijină  cand îi cerem______________.Mântuitorul Hristos i-a 

ajutat întodeauna pe cei aflați în_________.Pe când se afla în ______________Mântuitorul a 

vindecat doi___________.În  Ierusalim, la scăldătoarea din ______________l-a vindecat 

pe_________________care aștepta răbdător,de 38 de ani izbăvirea.Pentru a primi ajutorul lui 

Dumnezeu,trebuie să avem __________puternică și să-L iubim din toată ___________.Este 

important să___________pentru ajutorul primit și să mărturisim semenilor 
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despre_____________lui Dumnezeu. 

(ajutorul,Galileea ,credința,orbi,slăbănogul,inima,suferințe,Vitezda,milostenia,mulțumim) 

2. Pornind de la următorul citat,rezolvă cerințele: 

“Acel om a așteptat 38 de ani fără a obține ceea ce a dorit și totusi, nu a dat înapoi(…).Noi însă 

stăruim în rugăciune pentru zece zile sau mai mult și,dacă nu obținem ce dorim,suntem prea 

leneși după aceea să ne rugăm cu aceași energie(….).Căci,,.chiar dacă nu primim nimic de la 

El ,.oare nu însusi faptul că avem puterea să vorbim cu El încontinuu este cauza a zeci de mii 

de binecuvântări?” 

                                                                                          (Sfantul Ioan Gura de Aur) 

• Găsește în textul citat binefacerile rugăciunii. 

• Explică importanța stăruinții și răbdării în așteptarea ajutorului de la Dumnezeu. 

                3.Subliniază varianta corectă de răspuns: 

                  a) Cuvântul gratitudine înseamnă: 

                     -garanție                   -spovedanie                -recunoștință 

                  b) Cei doi orbi au fost vindecați datorită: 

                     - credinței               - blândeții                   -sincerității 

                   b) Slăbănogul de la Vitezda aștepta: 

                     - pe Mesia               - un înger                    - un sfânt 

                   c) Cei nouă leproși au mers: 

                     - acasă                      -la preoți                     -la Iisus 

                   e) Iertarea greșelilor făcute  de creștin după Botez se face  prin : 

                     -recunoaștere            -spovedanie                -strădanie 

                   f) Sfântul Apostol Matei a scris:  

                     -prima evanghelie     -a treia evanghelie     - două epistole       

                   g) Apostolul care a dorit să vină la Iisus mergând pe apă a fost: 

                     -Ioan                           -Toma                       -Petru 

                   h) Mărturisirea credinței creștine în lume are ca fundament: 

                     -umblarea pe mare      -Învierea Domnului   -Ziua Duminicii 
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                   i) Părerea de rău pentru păcate se numește :   

                      -iertare                        -îndreptare                  - căință     

               4.Continuă enunțurile următoare, cu informațiile  potrivite : 

                  a)  Când primești ajutorul cuiva,_________________________________________________. 

                  b)  Sentimentul de recunoștintă se manifestă prin____________________________________                                   

                  c)  Mărturisirea credinței se poate face ____________________________________________. 

                  d)  Omul răspunde la iubirea lui Dumnezeu prin_____________________________________. 

                  e)  Pregătirea pentru Taina Spovedaniei presupune___________________________________ 

                 Subiectul al III-lea_______________          _______________                        (40 de puncte)    

                Viața creștină împreună cu semenii     

                1.Indică valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri: 

                a) Rugăciunea Domnească a fost rostită de  Domnul Iisus Hristos,la solicitarea ucenicilor.   A/F 

                b) Numai Iisus poate să Se adreseze Părintelui Ceresc cu apelativul Tată.   A/F 

                c) Dumnezeu iartă greșelile oamenilor,fără condiția reciprocă a iertării semenilor.  A/F 

                d) Bunătatea divină de revarsă asupra oamenilor,precum cea a unui tată iubitor.  A/F  

                e) Ajutorul lui Dumnezeu ne poate izbăvi în orice ispită.   A/F 

                2.Găsește sinonime pentru cuvintele : ispită,doxologie,izbăvire,greșeală și alcătuiește câte un      

                   enunț cu termenii aflați. 

                3.Pornind de la următorul citat,rezolvă cerințele:  

                   ,,Căci n-a venit (Iisus) ca să Se folosească de propria Sa putere împotriva celor ce-L dușmă- 

                 neau,ci ca să se facă Învățătorul iertării și modelul nemânierii mai presus de toate.De aceea a și     

                 zis : învățați de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima.(Mt 11,29)” 

                                                                                                                          (Sfântul Chiril al Alexandriei) 

• De ce a venit Iisus în lume ? 

• Ce trebuie să învățăm de la Hristos ? 

                4.Scrie o compunere de 15-20 de rânduri cu tema ,,Rugăciunea și milostenia în viața mea.’,por-    

                   nind de la următorul text: 
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                   ,,De aceea, să facem fapte bune,care și pe noi ne mântuiesc,și celorlalți le sunt de folos.Iar una 

                din cele mai importante fapte bune este milistenia,care ajută, întărește și dă viață rugăciunii,pos- 

                tului și oricărei virtuți.La ce îți folosește postul dacă ești un om fără milă ? La ce îți folosește ru-  

                găciunea,dacă nu iubești ? La ce îți folosește să ai trupul curat,dacă inima ta este de piatră? De  

                aceea, nevoințele noastre sunt primite de Dumnezeu atunci când sunt însoțite de milistenie.” 

                                                                                                                         (Sfântul Ioan Gură de Aur)  
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