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Probă scrisă

RELIGIE - CULTUL ORTODOX
23 martie 2019
Clasa a VII-a
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I

(30 puncte)

Citește cu atenție textul următor:
Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării,
păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul!
(Facere 1, 26)
Pornind de la textul de mai sus, răspunde la următoarele cerințe:
1. Indică ziua în care a fost creat omul.
2. Descrie cum a fost creat Adam.
3. Precizează când au fost create păsările, peștii și animalele domestice.
4. Explică semnificația expresiei chipul lui Dumnezeu în om.
SUBIECTUL al II-lea

(20 puncte)

Alcătuiește o compunere de 15 – 20 rânduri, cu tema importanța rugăciunii, în care să foloseşti:
- numele rugăciunii dată de Mântuitorul Iisus Hristos;
- denumirea unei slujbe religioase;
- sintagma convorbirea omului cu Dumnezeu;
- expresia rugăciune lucrătoare;
- numele unui sfânt.
Notă! Ordinea integrării cuvintelor/expresiilor/termenilor în cuprinsul textului este la alegere.
SUBIECTUL al III-lea

(40 puncte)

Pornind de la textul următor:
Şi, sculându-se, a venit la tatăl său. Şi încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său şi i s-a făcut
milă şi, alergând, a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat. Şi i-a zis fiul: „Tată, am greşit la cer şi
înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău”. Şi a zis tatăl către slugile sale: „Aduceţi
degrabă haina lui cea dintâi şi-l îmbrăcaţi şi daţi inel în mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui; şi
aduceţi viţelul cel îngrăşat şi-l înjunghiaţi şi, mâncând, să ne veselim; căci acest fiu al meu mort
era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat”. Şi au început să se veselească. (Luca 15, 20-24),
redactează o compunere de 1-2 pagini, în care să evidențiezi iubirea lui Dumnezeu față
de lume.
În elaborarea compunerii vei avea în vedere următoarele aspecte:
a) explicarea a două simboluri din textul dat;
b) expunerea a două învățături morale din pildă;
c) prezentarea legăturii dintre iubirea lui Dumnezeu față de lume și mesajul pildei.
Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică
a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta
Scriptură.
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