Propunător: prof. Corina Forț,
Colegiul Național „Silvania” Zalău

Numele și prenumele
Clasa

Test – clasa a IX-a
Mari religii
I.
1.
a)
2.
a)
3.
a)
4.
a)

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: 2p
Creştinismul este recunoscut oficial de către împăratul roman:
Constantin cel Mare;
b) Diocleţian;
c) Teodosiu;
Coranul este alcătuit din:
100 sure;
b) 110 sure;
c) 114 sure;
d) 124 sure.
Mahomed a primit cuvântul lui Allah prin intermediul arhanghelului:
Mihail;
b) Gavril;
c) Gheorghe;
d) Ioan.
Iisus comentează Scripturile în:
biserici;
b) moschei;
c) sinagogi;
d) temple.

d) Iustinian.

II. Completaţi spaţiile libere cu informaţia istorică adecvată: 2p
1. Orașul sfânt al musulmanilor este.......................................................................................................................
2. Mesajul religios al iudaismului este.....................................................................................................................
3. Învăţătura budistă este cuprinsă în lucrarea..........................................…………………………….....………..
4. Sinagoga este orientată spre............................. ..................................................................................................
III. Definiţi următorii termeni istorici: 1p
- islam
- budism
IV. Citiți cu atenție textul de mai jos: 4p
„În fața Chivotului sfânt arde o lumină veșnică, ce simbolizează faptul că Sfânta Scriptură continuată în Tora
este lumină. Shabbat-ul este în religia iudaică ziua binecuvântată și sfințită de Dumnezeu, care i-a încredințat-o
poporului Israel, ca semn al legământului încheiat cu el. Copiii lui Israel au primit poruncă solemnă de a întrerupe
orice muncă în ziua de Shabbat, acesta fiind mai sfânt chiar și decât Casa Domnului. Pornind de la această concepție,
rabinii au alcătuit o listă cu 39 de munci de bază interzise de Shabbat... Răgazul creat de odihna de Shabbat trebuie să
fie ocupat cu rugăciuni, studiu, o atmosferă sărbătorească, atât la sinagogă, cât și acasă. Rabin înseamnă înțelept și
este îndrumătorul spiritual al comunității sale, propovăduind sau prezidând diverse ceremonii în sinagogi.”
(Despre religia iudaică)
Pornind de la acest text, răspundeți următoarelor cerințe:
1. Transcrieți, din text, o informaţie referitoare la Shabbat. (0,5p)
2. Precizaţi, pe baza textului, semnificația luminii care arde în fața Chivotului. (0,5p)
3. Formulaţi un punct de vedere referitor la rolul rabinului în religia iudaică. (0,5p)
4. Menționați patru căi ale evreilor de a ajunge la Dumnezeu. (1p)
5. Precizați care este divinitatea centrală a religiei iudaice. (0,5p)
6. Realizați un eseu de minim 20 rânduri în care să prezentați doctrina creștină. (1p)
Notă! Se acordă 1p din oficiu

