
Test  de  evaluare a  cunoștințelor și  deprinderilor 

 Prof.Schipor Vasile 

   Liceul Tehnologic ”Ion Nistor”Vicovu de Sus 

 

NUMELE  ȘI  PRENUMELE: 

CLASA: a VIII a 

UNITATEA  DE ÎNVĂȚARE: Exprimarea învățăturii  creștine 

TIMP DE LUCRU: 40 minute 

I. Completați  spațiile  libere: 

Prin  termenul  Biserică se  înțelege atât.....................................care  Îl  mărturisesc  pe  Iisus 

Hristos  și  învățătura  Lui  neschimbată,  cât  și    ..............................în  care  se  adună  

credincioșii  pentru   a  se  ruga,  unde  se   săvârșesc....................... 

II. Scrieți  patru  elemente  caracteristice  stilului   arhitectonic  bizantin: 

a.  ......................................................................... 

b. .......................................................................... 

c. .......................................................................... 

d. .......................................................................... 

III. Completați rebusul  următor: 

                                                                 1                             2 

                                    

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

Vertical: 

1. ,Casa  lui  Dumnezeu” 

2. ,,Fereastră  spre cer” 

3. Exprimă  imaginea rugăciunii  ce se  înalță  ca  o  flacără 
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4. Ctitorie a  voievodului  Ștefan  cel  Mare, realizată  în  stil  moldovenesc 

 

Orizontal: 

5.  Cel  dintâi  stil în  care s-au  construit  bisericile  creștine 

6. Primul altar  de jertfă  al  bisericii 

7. Partea  centrală  a  bisericii 

8. Stilul  arcului  ascuțit 

IV.  Explicați  de  ce  biserica  are   formă  de  corabie. 

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

V.Încercuiți  varianta (variantele) corectă  (corecte) de  răspuns: 

1.  Merg  la biserică                                                 2. În  biserică: 

a. pentru că  sunt  obligat                                              a. stau liniștit și  ascult                                            

b. pentru că  mă  ajută  la                                               slujba              

mântuire                                                                        b. mă gândesc la  problemele 

c. pentru  că  nu am  altceva de                                        mele 

făcut în  momentul  respectiv                                        c. discut  cu prietenii 

 

3.Sfintele  icoane  și  pictura                                 4.În momentele importante ale 

bisericească  mă  ajută:                                                  slujbei: 

a.să  mă  concentrez  la                                                     a. Mă așez în genunchi 

rugăciune                                                                           b. mă însemnez cu  

b. să  mă   gândesc  la viețile                                                 semnul sfintei cruci 

sfinților și  să  le  urmez                                                     c. nu le  acord  o   

exemplul                                                                             importanță  specială      

c.să  uit  că  am  de învățat 

VI.* Răspundeți  prin  DA  sau  NU  la  următoarele  întrebări: 

1. Crezi  că omul  s-ar    putea  mântui  și  fără  Biserică?                        ______ 

2. Simți  că  biserica  este  pentru  tine un loc  familiar,plăcut ,la  care mergi  cu  bucurie?                                                                                                

______ 

3. Te  gândești  în  mod  responsabil  la  veșnicie ?                                 ______ 

4. Simți  admirație  pentru  oamenii  credincioși?                                    ______   

5.  Îl iubești pe  Dumnezeu ?                                                                    ______ 

6.  Ai  ajuta  pe  prietenul  tău   la   nevoie ?                                            ______ 



PUNCTAJ: 

Item I:       1 punct 

Item II:      2 puncte 

Item III:    2 puncte 

Item IV:    1 punct 

Item  V:     2 puncte 

*Item VI:  nu  se  notează 

 Se acordă  2  puncte  din  oficiu 

Total:   10 puncte 

Notă:  Toate   subiectele  sunt  obligatorii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


