
            

 TEST DE EVALUARE 

MAXIM IULIAN  

                         COLEGIUL NAȚIONAL ”GHEORGHE ROȘCA CODREANU”, BÂRLAD 

Citește cu atenție textul și rezolvă următoarele cerințe: 

Biserica străbună, locaș de închinare   Citea cu glasul rar dintr-o carte bătrână, 

În care s-au rugat în zi de sărbătoare   Molitva dezlegării; și inima ei bună 

Bătrânii mei, părinții și toți strămoșii-n șir  Sălta de fericire la gândul că și eu 

Ce odihnesc sub cruce în micul cimitir!            Mă știu ruga ca dânsa la bunul Dumnezeu. 

 

Pe lespezile tale îngenuncheam și eu   Biserică străbună! De mic copil te știu, 

vorbind în rugăciune cu bunul Dumnezeu            Cu inima sfioasă pe punți de gând iar viu 

Eram copil... și mama, zeloasă rugătoare                 Să sorb ca și-altă dată mireasma de tămâie 

Purtându-mă de mână în orice sărbătoare  Ce-aș vrea-o-ntotdeauna în suflet să rămâie. 

 

Mă învăța metanii cum trebuie să bat   În triluri meșterite, pe strune de eter, 

La sfintele icoane, cu sufletul curat...   Bătrâna toacă-mi spune că rugile nu pier! 

Șoptindu-mi grijulie: Vezi, mamă, ia aminte!  Iar dangătul de clopot adesea când răsună 

În timp ce taica popa e-n sfintele veșminte  Mi te recheamă-n suflet, biserică străbună. 

(Nicolae Lungu, Biserica străbună) 

I. Răspunde la următoarele întrebări: 

1. Ce este Sfânta Biserică?        10 p 

2. Identifică în text cum este numită „Biserica străbună”?     4 p 

3. Ce este icoana?         10 p 

4. Transcrie din text ce face copilul în fața sfintelor icoane, „cu sufletul curat”. 4 p 

5. Selectează din text secvența din care reiese către cine se roagă băiatul împreună cu mama 

sa.   4 p 

6. Care este rolul clopotului ce se desprinde din ultima strofă?           4 p 



 

II. Completează spațiile din textul următor:           26 p 

 Sfânta Biserică, văzută din lateral, are formă de ................................ și privită de sus are 

formă de ...................................... pentru că Domnul nostru Iisus Hristos Și-a întemeiat Biserica 

prin moartea Sa pe Cruce. Deasupra Bisericii se găsește ................................ , iar în vârful ei se 

află .................... ......................... . Interiorul Bisericii este împărțit în: .............................., 

.............................................. și .............................................. .  

 

III. Semnificaţia culorilor în pictarea icoanelor                     10 p 

 

IV. Funcţiile icoanei sunt:......................................                                                            18p 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu! 


