
TEST DE EVALUARE 

RELIGIE, CLASA A V-A 

 

PROF. ȚUȚUI VIOLETA MARILENA 

LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL” IAȘI 

 

1. Completați enunțurile, folosind cuvintele din paranteză :                              

a) Prima carte a Bibliei se numeşte………………… ……………………. 

b) În cartea Facerea, cuvântul are denumeşte lumea nevăzută este………………, iar termenul 

pentru lumea văzută este…………………. 

c) Lumina a numit-o Dumnezeu………………… și întunericul, …………………. 

d) Dumnezeu a adus lumea la existenţă în ……………. zile. 

e) Omul a fost creat cu …………. şi………….. , fiind cea mai complexă făptură.  

f) Omul a fost creat de Dumnezeu după……………….. şi asemănarea Sa. 

         (cer, chipul, pământ, Vechiul Testament, trup, șase, suflet, nozpte, zi) 

  

2. Apreciați cu adevărat (A) sau fals (F), următoarele enunţuri : 

a) Noe este descendent din neamul lui Abel, cel de-al doilea fiu al lui Adam şi al Evei. 

b) La sfârşitul potopului, Noe a adus jertfă de mulţumire lui Dumnezeu. 

c) Potopul a ţinut 40 de zile. 

d) Avraam a avut un fiu, Isaac. 

e) Iosif a fost fiul lui Noe. 

f) Moise a coborât de pe munte cu Tablele Legii. 

 

 3.     Uniți ceea ce se potriveşte : 

  A       B 

1. Fratele lui Moise                                                                           a) Canaan 

2. Patriarhi                                                                                         b) Aaron 

3. Locul înspre care au plecat evreii după robia egipteană               c) Noe şi Avraam 

4. Soția lui Avraam                                                                           d) curcubeul 

5. Semnul legământului între Noe şi Dumnezeu                               e) Decalogul                                                

6. Tablele Legii                                                                                  f) Sarra 

 

PUNCTAJ : pentru fiecare subiect rezolvat corect se acordă câte 3 puncte, iar din oficiu 1 punct. 

Total 10 puncte 



BAREM DE CORECTARE: 

Subiectul nr. 1: Pentru fiecare enunț completat corect se acordă 0,5 puncte. Pentru enunțurile 

complete partial corect se acordă 0,25 puncte. Pentru enunțurile completate incorrect se acordă 0 

puncte. 

Subiectul nr. 2: Pentru fiecare enunț apreciat corect cu A (adevărat) sau F (fals) se acordă 0,5 

puncte. Pentru enunțurile apreciate incorect nu se acordă niciun punct. 

Subiectul nr. 3: Pentru fiecare asociere corectă se acordă 0,5 puncte, pentru orice asociere 

incorectă se acordă 0 puncte. 

Din oficiu se acordă 1 punct. 

 

REZOLVARE TEST: 

1.   Ordinea cuvintelor pentru completarea enunțurilor este : Vechiul Testament, cer, pământ, 

zi, noapte, șase, trup, suflet, chipul.    

2.  a)F, b) A, c) A, d) A, e) F, f) A 

3.  1-b, 2-c, 3-a, 4-f, 5-d, 6-e 
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1. Încercuiţi varianta corectă: 

A. Decalogul a fost dat: 

a) în Ierusalim 

b) pe Muntele Horeb 

c) pe Muntele Sinai 



B. Câte porunci conţine Decalogul? 

a) 7 

b) 9 

c) 10 

C. Cine este autorul Decalogului? 

a) Dumnezeu  

b) Iisus Hristos 

c) Moise 

D. Unde se găseşte scris Decalogul? 

a) în Vechiul Testament  

b) în Noul Testament 

c) în Evanghelie 

E. Ziua odihnei la evrei este: 

a) vinerea  

b) sâmbăta  

c) duminica 

F. Poruncile legate de cinstirea lui Dumnezeu sunt cuprinse în: 

a) poruncile 1-4  

b) poruncile 5-10 

c) poruncile 6-10 

G. Porunca: „Să nu furi!” este: 

a) porunca a VI-a 

b) porunca a VII-a 

c) porunca a VIII-a 

H. Icoanele sunt: 



a) idoli 

b) tablouri religioase 

c) ferestre către Dumnezeu 

2. Scrie învăţăturile morale pentru următoarele porunci: 

a) Porunca întâi……………………………………….  

b) Porunca a patra……………………………………….  

c) Porunca a cincea………………………………………  

d) Porunca a opta………………………………………..  

e) Porunca a noua…………………………………………  

f) Porunca a zecea……………………………………… 

 

3. Pornind de la porunca a cincea a Decalogului, identificați patru modalităţi prin care îţi poţi 

arăta respectul faţă de părinţi  

 

PUNCTAJ : subiectul 1- 4 puncte,  subiectul 2- 3 puncte, subiectul 3- 2 puncte,  1 punct din 

oficiu. Total 10 puncte.  

 

BAREM DE CORECTARE: 

Subiectul nr. 1: Pentru fiecare variantă încercuită corect se acordă 0,5 puncte. Pentru variantele 

încercuite incorect se acordă 0 puncte. 

Subiectul nr. 2: Pentru fiecare învățătură morală corectă se acordă 0,5 puncte. Pentru 

învățăturile incorecte nu se acordă niciun punct. 

Subiectul nr. 3: Pentru fiecare modalitate corectă prin care se arată repectul față de părinți se  

acordă 0,5 puncte, pentru modalitățile partial corecte se acordă 0,25 puncte, iar pentru cele 

incorecte  se acordă 0 puncte. 

Din oficiu se acordă 1 punct. 

 

REZOLVARE TEST: 

1.   A-c), B-c), C-a), D-a), E-b), F-a), G-c) H-c)    

2.  a) Să credem în Dumnezeu, b) Să cinstim duminica, c) Să ne cinstim părinții, d) Să nu 

furăm, e) Să nu mințim, f) Să nu poftim ceva ce nu  ne aparține. 

3.  Să îi ascultăm, să îi iubim, să îi ajutăm, să le fim recunoscători sau alte modalități 

potrivite. 


