Nume: ________________________

Test de verificare: A cincea Poruncă dumnezeiască
1. Textele despre ce și de ce ne cere Porunca a 5-a s-au amestecat. Reconstituiți-le din fragmente, rescriindu-le în
ordinea corectă în coloanele libere.
(trupească și
sufletească)
cât și
a noastră.
Dumnezeu ne
poruncește
a aproapelui
nostru,
a fiecărui om,
atât
să respectăm
viața

Început
(concepție)
pentru că
este sacră,
Stăpânul ei
de la
fiind dată de
Dumnezeu,
până la sfârșit
(moarte).
Viața trebuie
respectată

2. Aveți câteva scurte definiții, după care trebuie să scrieți cuvântul la care se referă. Atenție: nu toate cuvintele
din tabel vor fi folosite.
Uciderea unei persoane înainte chiar de a se naște: ......................... Lovirea unei persoane într-o ceartă violentă:
.............................. A tăia părți dintr-un om: ..................................... A ucide pe cineva din milă, ca să nu sufere
prea mult: ......................................... A ține o persoană închisă fără acceptul ei: ................................. A chinui o
persoană cu sau fără motiv: ....................................
HĂRȚUIRE

EUTANASIE

MUTILARE

AVORT

BĂTAIE

RĂPIRE

URMĂRIRE

TORTURARE

3. Pentru a avea afirmații corecte despre Porunca a 5-a, tăiați variantele incorecte:
Nu doar omorul direct este condamnat de această Poruncă, ci și tot ce poate REDUCE / CONDUCE / TRADUCE la
rănirea sau moartea cuiva, precum URA / LAUDA / BUCURIA, mânia, cearta... Pe lângă acestea, trebuie să
respectăm și viața TRUPEASCĂ / INTELECTUALĂ / SUFLETEASCĂ, putând să îi facem cuiva rău prin scandalizare,
SMINTIRE / TREZIRE / MIRARE, sau împingându-l la DREAPTA / PĂCAT / COBORÂRE. În fine, nu doar de viața
celuilalt trebuie să ne îngrijim ci și de a NOASTRĂ / VOASTRĂ / NIMĂNUI. Viața și sănătatea sunt bunuri pe care
trebuie să le administrăm cu NEPĂSARE / ÎNȚELEPCIUNE / CIUDĂ.
4. Bifați care dintre acțiunile următoare nu respectă grija ce trebuie să o avem pentru viața și sănătatea noastră.
[
[
[
[

] A trece strada din centrul orașului legat la ochi.
] A consuma multe bomboane, prăjituri, dulciuri...
] A citi pe o bancă, într-un parc.
] A sări într-un lac să salvezi pe cineva
(dacă știi să înoți foarte bine).

[
[
[
[
[

] A fuma sau a bea alcool excesiv.
] A mânca tot ce îți dau părinții.
] A te urca în vârful unui copac.
] A mânca cel mai des de la fast-food.
] A te juca cu cuțite sau cu focul.

5. În afirmațiile următoare despre situația în care violența împotriva cuiva poate fi permisă sunt cuvinte cu literele
amestecate. Găsiți-le, aflați varianta corectă și scrieți-o deasupra cuvântului scris greșit.
În caz de legitimă arapăre, când este în pirocel viața sau sănătatea poprire, precum și când este anațemnită în
mod grav comunitatea/țara (ex: în cazul solițdolar), dacă reacția este pe măsura atulucai, vina pentru vătămarea
sau urecieda atacatorului este diminuată sau chiar anulată.

