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

RELIGIE ORTODOXĂ, CLASA a V-a 
10 aprilie 2014 

 
 

 I.    Încercuiți varianta corectă de răspuns:   
 

1.Sfintele Taine au fost instituite de: 
a) Preoţi 
b) Apostoli 
c) Iisus Hristos 
 

2.Botezul se săvârşeşte prin: 

a) Întreită afundare ,în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh 

b) Stropire cu apă sfinţită 

c) Turnarea apei sfinţite pe capul celui ce se botează 

 

3.Taina Sfintei Împărtăşanii se mai numeşte: 

a) Cina Domnului 

b) Euharistie 

c) Mărturisire 

 

4.Sfântul şi Marele Mir este sfinţit: 

a) în Vinerea Mare 

b) în Joia Patimilor 

c) în Săptămâna Luminată 

 
5.Aproapele nostru, conform învăţăturii Mântuitorului Iisus Hristos este 

a) O rudenie  
b) Un prieten 
c) Orice om 

NUME…………
……………… 
PRENUME………
……………… 
SCOALA……… 
……………… 
PROFESOR………
…………………
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  II.   Taina Spovedaniei este ca un al doilea Botez, caci ne curateste de toate 

pacatele. Precizati care sunt momentele Tainei Spovedaniei si descrieti 

Canonul pe care il da preotul. 
……………………………………………………………………………………………….

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

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

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

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

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

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

 III.   Taina Impartasaniei a fost instituita la Cina cea de Taină, când, mâncand 
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...................................................................................................................................
…….. ................................................................................................................................ 

         

  IV.  Găsiţi pentru fiecare Sfântă Taină din coloana A, formula 

corespunzătoare din coloana B: 
               A .                                                               B. 

a) Taina Botezului                          1.Domnul să te ierte pe tine.......         
b) Taina Mirungerii                        2.Se împărtăşeşte robul lui Dumnezeu..... 
c) Taina Spovedaniei                     3.Se botează robul lui Dumnezeu.... 
d) Taina Împărtăşaniei                   4.Pecetea Darului Sfântului Duh 
 

a) -                                    b) -                                      c)-                                       d) -    
 

   

V.         Completaţi următoarele propoziţii cu expresiile potrivite: 
a) Prin Sfânta Taină a Botezului omul devine .............................................. şi 

astfel membru al……. …………......................................primind iertarea de 
..................................................................şi  ............................................... 
făcute pâna la momentul respectiv. 

 
b) Creştinii ortodocşi  se împărtăşesc cu ........................... şi cu .......................... 

Domnului în timpul slujbei numită Sfânta ..................................după ce mai 
întâi s-au pregătit şi au primit dezlegare de păcate prin Taina Sfintei 
...............................................................  
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c)Vameşul prin rugăciunea sa, a dat dovadă de .............................................. 
cerând de la Dumnezeu ………………................................... iar fariseul  
............................................................ cu faptele sale îi ………............................... 
pe ceilalţi oameni. 
 

              d)…Când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim,mulțime mare de bărbați și femei, 
bătâni, tineri și copii i-au ieșit în întâmpinare purtând în 
mâini…………………………………………….. Așternându-și hainele pe unde trecea 
El,toți strigau,,………………………………………… ……………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
              e)…De pe Cruce, Domnul Iisus privea cu milă și iertare spre dușmanii Săi și se 
ruga pentru ei zicând: 
,,Părinte,…………………………………………………........................................................ 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

      VI.     Simbolurile din Pilda Samarineanului milostiv sunt: 
            
           Samarineanul=……………………………………………………………………….. 
 
           Omul căzut între tâlhari=…………………………….................................................. 
          ………………………………………………………………………………………… 
 
           Preotul și levitul=…………………………………………………………………….. 
           ………………………………………………………………………………………… 
 
           Untdelemnul=………………………………………………………………………… 
 
           Vinul=………………………………………………………………………………… 
 
           Casa de oaspeți=……………………………………………………………………… 
 
           Gazda=……………………………………………………………………………….. 
 

        VII.  Vameşul şi fariseul din “Pilda vameşului şi a fariseului”, 
reprezintă două categorii distincte de oameni. Alcătuiţi o compunere in cel 
mult 25 de rânduri, plecând de următorul citat: 
”Oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va 
înălţa.”      
 

 

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

                     TIMP DE LUCRU 100 minute      SUCCES!                   




