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Notă introductivă pentru modelul de test de evaluarea iniŃială pentru
Dogmatică Ortodoxă
FILIERA VOCAłIONALĂ, PROFIL TEOLOGIC
– CULTUL ORTODOX –
Evaluarea iniŃială pentru disciplina Dogmatică Ortodoxă are drept scop verificarea unor
cunoştinŃe şi competenŃe prevăzute în curriculum la clasele V-VIII, disciplina, Religie Ortodoxă
precum şi a potenŃialului de învăŃare al elevului; pe acestă baza urmează a fi formate
competenŃele prin curriculum de clasa a IX-a, Dogmatică Ortodoxă, Filiera VocaŃională, Profilul
Teologic. Testul de evaluare iniŃială va fi punctul de plecare in elaborarea parcursului individual al
fiecărui elev.
Prin intermediul evaluării iniŃiale se identifică nivelul achiziŃiilor elevilor în termeni de
cunoştinŃe, competenŃe şi abilităŃi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse
pentru etapa de învăŃământ respectivă. InformaŃiile obŃinute în urma realizării unei evaluări iniŃiale
sprijină planificarea activităŃilor viitoare ale profesorului din perspectiva adecvării acestora la
posibilităŃile elevilor sau a iniŃierii, dacă este cazul, a unor programe de recuperare.
Obiectul evaluării iniŃiale propuse îl constituie acele competenŃe formate anterior.
Modelul testului de evaluare iniŃială propus este structurat în două părŃi şi are o durată de
45 de minute.
Partea I cuprinde itemi obiectivi pentru care se acordă 40 de puncte. Partea a II-a cuprinde
itemi semiobiectivi şi subiectivi pentru care se acordă 50 de puncte.
Matricea de specificaŃii este cea care corelează competenŃele selectate pentru a fi verificate
din curriculumul de la clasele V-VIII disciplina, Religie Ortodoxă şi conŃinuturile selectate. Pentru
modelul de test propus au fost selectate următoarele competenŃe specifice dintre toate
competentele specifice alocate celor patru ani de studii gimnaziale:
C. 1. Explicarea rolului şi a importanŃei Sfintelor Taine pentru mântuirea şi desăvârşirea creştinilor
C. 2. Cunoaşterea învăŃăturilor de credinŃă referitoare la Sfintele Taine
C. 3. Explicarea semnificaŃiei şi a importanŃei sărbătorilor creştine pentru credincioşi
C. 4. Respectarea tradiŃiilor creştine referitoare la participarea credincioşilor la sfintele sărbători
C. 5. Prezentarea principalelor evenimente din istoria Bisericii primare
C. 6. Analizarea mesajului moral-religios din minunile Mântuitorului
C. 7. Identificarea mesajului unor texte din Sfânta Scriptură
C. 8. Cunoaşterea învăŃăturilor de credinŃă ale Bisericii Ortodoxe, cuprinse în Crez
C.9. Elaborarea de scurte texte
C.10. Comunicarea clară şi corectă a conŃinutului şi mesajului moral-religios din textele studiate
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C.11. Integrarea corectă a termenilor religioşi,specifici temelor studiate, în diferite contexte de
comunicare

CompetenŃe

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

Capitole
Capitole Partea I
CredinŃa creştină
SfinŃirea timpului

X

x
x

x

Exprimarea învăŃăturii
creştine
Biserica în primele
veacuri creştine

x

x

x

x

x

x

x

Capitole Partea a II - a
x

CredinŃa creştină
Iisus Hristos –
ÎnvăŃător şi Mântuitor
Exprimarea învăŃăturii
creştine
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TEST DE EVALUARE INIłIALĂ
Anul şcolar 2011 - 2012
Dogmatică Ortodoxă
FILIERA VOCAłIONALĂ, PROFIL TEOLOGIC
– CULTUL ORTODOX –
Numele şi prenumele elevului:
Data susŃinerii testului:
MODEL
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinŃelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

PARTEA I

(50 de puncte)

A. TOTAL 20 DE PUNCTE
a. Citeşte cu atenŃie afirmaŃia următoare. În cazul în care apreciezi că afirmaŃia este adevărată,
încercuieşte litera A, dacă apreciezi că afirmaŃia este falsă, încercuieşte litera F.
1. Sfânta Taină a Botezului este o Taină care se repetă.
A/F
2. Sfânta Împărtăşanie o primim, o singură dată în viaŃă, după Taina Botezului.
A/F
3. Mirul este un undelemn special, pregătit după o rânduială deosebită, alcătuit din untdelemn,
vin, apa si 38 plante aromate.
A/F
4. Sfânta Euharistiei este Taina Împărtăşirii cu Trupul şi Sângele Domnului, sub chipul pâinii şi
al vinului, pentru iertarea păcatelor şi pentru moştenirea vieŃii de veci.
A/F
b. Citeşte cu atenŃie fiecare din următoarele afirmaŃii. În cazul în care apreciezi că afirmaŃia
este adevărată, încercuieşte litera (A), dacă apreciezi că afirmaŃia este falsă, încercuieşte litera
(F). În cazul afirmaŃiilor false:
a) subliniază cuvântul care face ca afirmaŃia să fie falsă;
şi
b) scrie în spaŃiul marcat cuvântul care face ca afirmaŃia să devină adevărată.
1. RevelaŃia dumnezeiască este dezvăluirea învăŃăturilor pe care a făcut-o Dumnezeu omenirii.
A F …………………….
2. Simbolul credinŃei este o scurtă povestire a credinŃei creştine, cuprinsă în Sfânta TradiŃie şi
Sfânta Scriptură.
A F …………………….
3. Prin chipul lui Dumnezeu în oameni înŃelegem sufletul nemuritor, înzestrat cu raŃiune, voinŃă
şi sentiment.
A F …………………….
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4. Din cauza neascultării o parte din îngeri au căzut.
A F …………………….
B. TOTAL 22 DE PUNCTE
1. În coloana din stânga (A) sunt enumerate însuşirile Bisericii, coloana din dreapta (B) conŃine
semnificaŃia lor.
Asociază fiecare semnificaŃie din coloana (B) cu date corespunzătoare din coloana( A), scriind
în spaŃiul din stânga numărului de ordine din prima coloană (A) litera potrivită din coloana (B).
A
……… 1.

una

……… 2.
……… 3.
……… 4.

sfântă
sobornicească
apostolească

B
a. învăŃătura Bisericii primită de la
apostoli
b. Este universală
c. ÎnvăŃătura e pentru oameni aleşi
d Sfânt este Întemeietorul,Mântuitorul
Iisus Hristos
e. Unul este Întemeietorul şi Capul ei,
Mântuitorul Iisus Hristos

2. În coloana din stânga (A) sunt enumerate datele unor sărbători împărăteşti, coloana din
dreapta (B) conŃine denumirea sărbătorilor împărăteşti.
Asociază fiecare sărbătoare din coloana (B) cu date corespunzătoare din coloana( A), scriind
în spaŃiul din stânga numărului de ordine din prima coloană (A) litera potrivită din coloana (B).
A
……… 1.
……… 2.
……… 3.
……… 4.
……… 5.

6 august
1 ianuarie
2 februarie
25 decembrie
6 ianuarie

B
a. Naşterea Domnului Iisus Hristos
b. Întâmpinarea Domnului
c. Tăierea – împrejur
d. Intrarea Domnului în Ierusalim
e. Schimbarea la FaŃă
f. Botezul Domnului
g. Învierea Domnului

C. TOTAL 8 PUNCTE
Alege răspunsul corect şi încercuieşte litera corespunzătoare:
1. Taina care reprezintă “poarta de intrare în creştinism” este:
a. Taina Mirungerii
b. Taina Botezului
c. Taina Împărtăşaniei
d. Taina Spovedaniei
2. Momentul nevăzut al întemeierii Bisericii este:
a. Schimbarea la FaŃă a Domnului Iisus Hristos;
b. Jertfa pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos;
c. ÎnălŃarea la cer a Mântuitorului Iisus Hristos;
d. Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos.
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3. Momentul văzut al întemeierii Bisericii este:
a. Cincizecimea;
b. Învierea Domnului;
c. Intrarea Domnului în Ierusalim;
d. ÎnălŃarea Domnului.
4. PrecizaŃi cine a spus cuvintele “Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care am binevoit”.
a. Domnul Iisus Hristos
b. Dumnezeu
c. Sf. Ioan Botezătorul
d. Zaharia

PARTEA a II-a

(40 de puncte)

.
A. TOTAL 8 PUNCTE
Completează spaŃiile punctate cu informaŃia corectă:
1. Cea mai importantă slujbă a Bisericii lăsată de Mântuitorul Iisus Hristos la Cina cea de
Taină se numeşte …………………..……
2. Convorbirea (comunicarea) omului cu Dumnezeu se numeşte ……………….
3. RenunŃarea de bună voie la anumite mâncăruri, gânduri şi fapte rele, pentru curăŃirea de
păcate, înnoirea vieŃii şi trăirea după voia lui Dumnezeu se numeşte ………………
4. Sfânta Euharistie sau Împărtăşanie se săvârşeşte în timpul …………………

B. TOTAL 12 PUNCTE
CitiŃi cu atenŃie textul de mai jos:
“Intrând în corabie, Iisus a trecut şi a venit în corabia Sa. Şi iată, I-au adus un slăbănog
zăcând pe pat. Şi Iisus, văzând credinŃa lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt
păcatele tale! Dar unii dintre cărturari ziceau în sine: Aceste huleşte. Şi Iisus, ştiind gândurile
lor le-a zis: Pentru ce cugetaŃi rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: Iertate
sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală-te şi umblă? Dar ca să ştiŃi că putere are Fiul Omului pe
pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-Ńi patul şi mergi la casa ta. Şi
sculându-se s-a dus la casa sa. Iar mulŃimile văzând acestea, s-au înspăimântat şi au slăvit pe
Domnul, cel care dă oamenilor asemenea putere.” (Matei, 9, 1-9) - Vindecarea slăbănogului
din Capernaum
Pornind de la acest text, răspundeŃi la următoarele cerinŃe:
1.

PrecizaŃi două motive pentru care slăbănogul este vindecat.
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2.

ExplicaŃi de ce înainte de vindecare îi spune: “Îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt
păcatele tale!”.
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3.

MotivaŃi pentru ce porunceşte mai apoi “Scoală-te, ia-Ńi patul şi mergi la casa ta”.
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…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4.

ScrieŃi un argument, ce reiese din minune, în favoarea afirmaŃiei “Domnul Iisus
Hristos este Fiul lui Dumnezeu”.
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

C. TOTAL 20 DE PUNCTE
În simbolul CredinŃei mărturisim patru însuşiri ale Bisericii. CaracterizaŃi în 10 de rânduri
aceste însuşiri. In elaborarea textului veŃi urmări:
- prezentarea succintă a fiecărei însuşiri: unitatea, sfinŃenia, sobornicitatea (catolicitatea),
apostolicitatea;
- susŃinerea argumentelor cu texte biblice;
- utilizarea corectă a limbajului;
- încadrarea în limita de spaŃiu.
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TEST DE EVALUARE INIłIALĂ
Anul şcolar 2011-2012
Dogmatică Ortodoxă
FILIERA VOCAłIONALĂ, PROFIL TEOLOGIC
– CULTUL ORTODOX –
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
MODEL
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracŃiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total acordat
pentru test la 10.

PARTEA I

(50 de puncte)

A. TOTAL 20 DE PUNCTE
a.
1. F - 2 puncte
2. F - 2 puncte
3. A - 2 puncte
4. A - 2 puncte
b.
-

1. A - 3 puncte
2. F - 3 puncte
cuvântul care trebuie subliniat povestire
cuvântul cu care trebuie înlocuit mărturisire
3. A - 3 puncte
4. F - 3 puncte
cuvântul care trebuie subliniat neascultării
cuvântul cu care trebuie înlocuit mândriei
B. TOTAL 22 DE PUNCTE
1. Răspuns corect: 1e, 2d, 3b, 4a, Cate 3 puncte pentru fiecare răspuns corect (4x3p=12p)
(c estet varianta eronata şi nu trebuie asociata nici unei însuşiri)
2. Răspuns corect: 1e, 2c, 3b, 4a, 5f, Cate 2 puncte pentru fiecare răspuns corect (5x2p=10p)
(d şi g sunt variante eronate şi nu trebuie asociate nici unei date)
C. TOTAL 8 PUNCTE
1. b - 2 puncte
2. b - 2 puncte
3. a - 2 puncte
4. b - 2 puncte
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PARTEA a II-a

(40 de puncte)

A. TOTAL 8 PUNCTE
1. Răspuns corect: Sfânta Liturghie – 2 puncte
2. Răspuns corect: rugăciune – 2 puncte
3. Răspuns corect: post – 2 puncte
4. Răspuns corect: Sfintei Liturghii – 2 puncte

B. TOTAL 12 PUNCTE
1. CredinŃa prietenilor care l-au adus pe slăbănog în faŃa lui Iisus Hristos; credinŃa
slăbănogului - 3 puncte
2. Îl încurajează ca pe un “fiu”, ca pe unul ce este zidire a lui Dumnezeu sau ca pe unul care a
crezut. Deoarece boala este urmarea păcatelor şi mai întâi îl dezleagă de acelea - 3 puncte
3. A poruncit să-şi ia patul ca să vadă clar minunea poporul care îl socotea pe El simplu om 3 puncte
4. Domnul Iisus Hristos le ştie gândurile rele ale cărturarilor şi îi mustră pentru credinŃa lor
puŃină - 3 puncte
C. TOTAL 20 DE PUNCTE
Însuşirile Bisericii in Simbolul CredinŃei:
- prezentarea succintă a fiecărei însuşiri: unitatea, sfinŃenia, sobornicitatea (catolicitatea),
apostolicitatea – 5 puncte
- susŃinerea argumentelor cu texte biblice - 5 puncte
- utilizarea corectă a limbajului - 5 puncte
- încadrarea în limita de spaŃiu - 5 puncte
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