
 

 

TEST DE EVALUARE -DUMNEZEU SE FACE CUNOSCUT OMULUI – 

IISUS HRISTOS, MÂNTUITORUL LUMII 

 

Prof. Diaconescu Oana, Școlile gimnaziale nr. 66 și 46, București 

 

1. Selectați varianta corectă din enunțurile de mai jos: 

• Domnul Iisus Hristos a pătimit în orașul numit: 

a. Betleem 

b. Ierusalim 

c. Nazaret 

• Mântuitorul Iisus Hristos a fost ajutat să ducă Crucea pe muntele Golgota de către: 

a. Sfântul  Ioan Botezătorul 

b. Fecioara Maria 

c. Simon Cirineul 

1 p/.........                                                                                                     

2. Precizează valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri, punând în dreptul lor A 

(adevărat) sau F (fals): 

a. Hristos S-a întrupat pentru a împăca omul cu Dumnezeu. 

b. Neascultarea primilor oameni nu a dus la pierderea harului.  

c. Pătimirile, Jertfa pe Cruce, moartea și Învierea au avut ca scop vindecarea noastră 

și deschiderea porților Raiului pentru toți oamenii. 

d. Petru a fost ucenicul care L-a trădat și vândut pe Mântuitorul Iisus Hristos. 

                                                                                                              1 p/ .……. 

3. Completează spațiile punctate cu informațiile corespunzătoare din paranteză: (tâlhari, 

fapte, lume, har, a înviat, păcatele) 

El a avut dragoste nemărginită pentru întreaga……………., fiind răstignit pe 

cruce ca un răufăcător, între doi ………….……….. Hristos a purtat toate greutățile, 

durerile și …………………tuturor oamenilor. A treia zi ……..……….….., biruind 

moartea și dăruind omului posibilitatea de a redobândi ……………………..necesar 

mântuirii noastre, alături de virtuți și ……………………..bune.  

                                                                                                       1.50 p/…….. 



 

 

 

4. Mentionați trei consecințe ale neascultării primilor oameni în Rai: 

- ………………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                               1.50 p/…….. 

5. Asociați corect explicațiile următoarelor cuvinte: 

 

har                                                                               

 

Mântuitor                                                                           

 

Sfintele Taine                                                             

 

 

 

                                                                                                                    1.50 p/……. 

6. Redactați un text cu titlul “Sărbătoarea Învierii în familia mea”, în care să evidențiați 

modul în care vă petreceți această sfântă zi și pregătirile pe care le implică (trupești și 

sufletești mai ales).  

                                                                                                                                2.50 p/…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acordă un punct din oficiu.  

Salvator 

Puterea iubitoare a lui Dumnezeu care se 

dă în dar oamenilor 

 

 
Slujbe realizate de preot în mod văzut, 

prin care se primesc darurile Sfantului  

Duh, în mod nevăzut 


