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ŞCOALA GIMNAZIALĂ DUMITRU HERA BĂTEŞTI 
PROIECTUL EDUCAŢIONAL INTERJUDEŢEAN SUB SEMNUL LUI FLORAR  

RELIGIE ORTODOXĂ, CLASA a IV-a 
10 aprilie 2014 

 
 

I. Încercuiți varianta corectă de răspuns:     
 

 1)  Fiind pedepsiţi de Dumnezeu pentru greşelile lor, evreii au fost duşi robi în:   
       a)  Babilon               b)  Egipt                     c)  Palestina 

 2)  Poporul evreu,condus de Moise, a scăpat din robia egipteană trecând prin: 

       a)  Marea Neagră     b)  Marea Roşie         c)   Marea Moartă 
  

 3)   Din cauza păcatelor, evreii au rătăcit prin pustiu: 
       a) 40 de ani              b)  30 de ani              c)  20 de ani 
 
 4)   Dumnezeu a dat cele zece porunci pe muntele: 

       a)  Sinai                    b)   Horeb                 c)  Tabor 
 
 5) Daniel şi prietenii săi au primit de la Dumnezeu înţelepciune,pricepere şi frumuseţe pentru că: 

    a) erau tineri           b) iubeau Legea lui Dumnezeu      c) spuneau  adevărul 
 

 6) Pentru că  a  tâlcuit visul regelui, Daniel a ajuns: 
       a) general               b)rege              c) guvernator 
 
 7)  Noul rege al Babilonului, Darius, a fost nevoit să-l arunce pe Daniel: 

     a) într-o peşteră             b) în închisoare               c) în groapa cu lei  
      

 8)  Profetul Daniel a scăpat viu şi nevătămat pentru că: 
     a) s-a luptat cu leii şi i-a omorât                b) l-au ajutat prietenii săi    
             c) Dumnezeu a trimis pe îngerul Său şi a astupat gurile leilor 
 

 9)  Cel mai cunoscut Judecător a fost: 
a) David              b)Samuel           c)Solomon 
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10)  De Paște, iudeii sărbătoreau : 
        a) Învierea Domnului                   b) Eliberarea din robia egipteană 
                       c)  Intrarea Domnului în Ierusalim 
 

  II. Scrieţi cuvintele potrivite pentru aceste afirmatii: 
 

1)  Aşa strigau cei care L-au întâmpinat pe Domnul Iisus Hristos în Ierusalim: 

………………………………………………………………………………... 

2)   A fost  servită  în Taină pentru ultima oară cu ucenicii:…………………......... 

3)   În această gradină, Domnul Iisus a plecat  să se roage: 

……………………........................................................................................... 

4)   Îl întărea pe Domnul  Iisus când se ruga:……………………………………… 

5)   A fost pusă pe cap Domnului, în semn de batjocură: 

………………………………………………………………………………... 

6)   La acest fel de moarte a fost condamnat Domnul Iisus: 

………………………………………………………………………………... 

7)   El a fost cel care L-a ajutat  pe Domnul Iisus să- Şi ducă crucea: 

………………………………………………………………………………... 

8)   În această zi a săptămânii  moare Domnul  Iisus:……………………………... 

9)   Aceştia L-au dat jos de pe cruce pe Domnul Hristos: 

………………………………………………………………………………... 

10)   Minunea  facută de Domnul  Iisus, a treia zi după punerea Sa  in mormânt: 

………………………………………………………………………………… 

III.   1.  Completați propozițiile cu expresiile potrivite:  
 
a)  La Cina cea de Taină,  pe când mâncau ei, Iisus a luat pâinea și, binecuvântând,a frânt-o și 

le-a dat-o ucenicilor zicând: 
,,Luați,…………………………………………………………………………………….........
..................................................................................................................................................... 
Apoi, luând paharul și mulțumind, le-a dat lor ,zicând: 
,,Beți..................................................................................................................................……..  

        ………………………………………………………………………………………………… 
b) Din ordinul lui Pilat, deasupra crucii lui Iisus au pus o inscripție pe care era scris: 
       ,,Iisus........................................................................................................................................... 
 
 c)   De pe Cruce, Domnul Iisus privea cu milă și iertare spre dușmanii Săi și Se ruga pentru ei      
zicând: 
       ,, Părinte, ……………………………………………………………………………………… 
        
d)     La Învierea Domnului, când se sparg ouăle prin ciocnire, creștinii spun: 

,,………………………………………………………………………………………………. 
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 2. Găsiţi pentru fiecare poruncă din coloana A, din stânga, semnificaţia 
corespunzătoare din coloana B,din dreapta: 
                                                                                                                                                                                                        
(A)                                                                                                                  (B) 
 1) ,,Eu sunt Domnul Dumnezeul tău,                                 a) să respecti ziua de odihnă;                                                                                                                                
să nu ai alți dumnezei afară de Mine “                                                                                                                              
 2) “Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta “                                 b) să nu-ţi însuşeşti ce nu-ţi aparţine; 
 3) “Să nu ucizi “ .                                                   
 4) “ Să nu furi  “                                                         c) să nu distrugem viaţa altuia şi nici propria 
 5) “ Adu-ţi aminte de ziua odihnei ca să o cinsteşti;                                                     viață               
                                                                                     d) să-ţi respecţi părinţii; 
                                                                                 e)  să-L cinstim numai pe Dumnezeu….numai                                                                                                                                  
                                                                                     Lui să ne închinăm                                                        
                                                          f) cinsteşte şi respectă duminica, sărbătoarea săptămânală a                                                  
creștinilor 
 

  1 -                             2 -                              3 -                                  4 -                              5 - 
 
 

3.  Descoperiţi mesajul (înlăturaţi  literele Q, H, G, F): 

 

                    HĂGFS   UMHIFBHI  FEHP  GZNDHUFMQEFUE NIFD  

TFQĂTAO  AFMNIHI  IQŞ EFP AELHEGPORFPA URFTSOHN    HAQC       

EFP    IOHN  QENGIŞFNÎ.    Ce reprezintă acest mesaj? 

Mesajul este: ………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
 

 

IV.  Descrieți în 10-15 rânduri cum devenim creștini și ne păstrăm sufletul 
curat, ținând cont de tainele pe care ni le-a descoperit Dumnezeu.   

      
 

TOATE SUBIECTELE SUNT  OBLIGATORII. SE ACORDĂ 10 p DIN OFICIU.  

                     TIMP DE LUCRU 100 minute      SUCCES!                   




