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TEST DE EVALUARE 

Clasa a VII-a 

Praznicele imparatesti 

 

   I.             Alegeti raspunsul corect, din urmatoarele variante: 

1). Sarbatorile imparatesti  sunt : 

a.  anumite zile inchinate sfintilor; 

b. anumite zile din cursul anului bisericesc inchinate unoe evenimente din viata   

Fecioarei Maria  ; 

c. anumite zile  inchinate preamaririi lui Dumnezeu sau uneia din Persoanele 

Sfintei Treimi, indeosebi a Fiului lui Dumnezeu, Hristos Mantuitorul. 

 

2). Anul bisericesc are urmatoarea perioada: 

a. 1 ianuarie – 31 decembrie; 

b. 1 septembrie –31 august; 

c. 15 septembrie – 18 iunie; 

 

 

II. Realizati corelatiile corespunzatoare: 

A. B. 

1.Schimbarea la Fata      a 25 decembrie 

2. Craciunul sau Nasterea Domnului               b 6 ianuarie..   

  3  Boboteaza sau Botezul Domnului                c. 14 septembrie   

  4.  Inaltarea Sfintei Cruci     d. 6 august 

  5.  Taierea imprejur a Domnului                e. 1 ianuarie   

            

 

III. Completati spatiile libere cu informatia corecta: 

 

a. sarbatorile cu data … se praznuiesc in functie de Pasti; 

b. Rusaliile se sarbatoresc la … de zile dupa Pasti; 

c. Craciunul este un praznic cu data … . 

d. Ispasul sau Inaltarea Domnului se praznuieste in zi de … . 

 

IV. Notati cu (A), daca sunt adevarate si cu (F), daca sunt false, la sfarsitul 

urmatoarelor afirmatii: 

a. Ziua Crucii este o sarbatoare cu data fixa. 

b. Pastele se sarbatoreste in fiecare an la aceeasi data. 

c. Epifania  nu se sarbatoreste in noiembrie. 

d. Ispasul se sarbatoreste in fiecare an in zi de duminica. 

 

 

(*) Timp de lucru: 15 minute. 
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BAREM DE CORECTARE 

 

 

I. 20 de puncte, din care: 1/c – 10 puncte 

       2/b – 10 puncte. 

 

 

 

 

II. 20 de puncte, din care: 1/d – 4 puncte; 

       2/a– 4 puncte; 

       3/b– 4 puncte; 

       4/c– 4 puncte; 

       5/e– puncte. 

 

 

 

III. 20 de puncte, din care: pentru fiecare cuvant corect, cate 5 puncte. 

 

 

 

 

IV. 20 de puncte, din care: a/A – 5 puncte; 

       b/ F – 5 puncte; 

       c /A – 5 puncte; 

       d/F – 5 puncte. 

 

 

 

V. 10 puncte din oficiu. 

 

 

 

VI. TOTAL: 100 de puncte. 

 

 

 

 

 


