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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Isus a certat vântul şi a zis mării: „Taci! Fără gură!” 
 2 Eglon, împăratul Moabului a bătut pe Israel şi a luat Cetatea Finicilor. 
 3 Ehud, fiul lui Ghera a ucis 600 sute de oameni dintre filisteni cu un otic de plug. 
 4 Iabin, împăratul Canaanului avea 900 de care de fier. 
 5 Sisera a fugit din calea lui Barac și a fost ascuns sub o învelitoare, în cortul Iaelei, nevasta lui Heber. 
   

II        Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)  
       (doar un răspuns corect) 

    
 1 Cine îl asculta cu plăcere pe Ioan Botezătorul? 
    
  a. mulțimea 
  b. Isus 
  c. Irod 
    
 2 Ce i-a răspuns Isus îndrăcitului din ținutul gadarenilor, care Îl ruga să-l lase să rămână cu El, după ce a fost 

vindecat? 
    
  a. „Du-te acasă la ai tăi şi povesteşte-le tot ce ţi-a făcut Domnul şi cum a avut milă de tine.” 
  b. „Vezi să nu spui nimănui nimic; ci du-te de te arată preotului şi adu pentru curăţarea ta ce a poruncit 

Moise, ca mărturie pentru ei.” 
  c. „Du-te, credinţa ta te-a mântuit.” 
    
 3 Timnat-Heres este ținutul pe care Iosua îl avea de moştenire, și locul unde acesta a fost îngropat după ce a 

murit. Acest ținut se află în regiunea muntoasă a lui: 
    
  a. Manase 
  b. Efraim 
  c. Neftali 
    
 4 Pe lângă faptul că era judecător în Israel, Debora era și: 
    
  a. prorociță 
  b. împărăteasă 
  c. fiica lui Lapidot 
    
 5 Cu cine a intrat Isus în încăperea unde zăcea fiica lui Iair? 
    
  a. singur 
  b. împreună cu Petru, Iacov și Ioan 
  c. împreună cu părinții fetiței, și cu Petru, Iacov și Ioan 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 o mare furtună de vânt care arunca valurile 

în corabie 
A pe un munte înalt 

 2 ucenicii se necăjeau cu vâslirea, căci vântul 
le era împotrivă 

B trupul lui Isus 

 3 au venit de i-au ridicat trupul şi l-au pus 
într-un mormânt 

C nălucă 

 4 a fost pus într-un mormânt săpat în stâncă D Isus dormea la cârmă pe căpătâi 
 5 hainele lui Isus s-au făcut strălucitoare şi 

foarte albe 
E trupul lui Ioan Botezătorul 

     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Omul stăpânit de un duh necurat era de multe ori legat cu picioarele în ___ şi cu ___ la mâini.  
   

 2 Numiți cei 4 frați ai lui Isus. 
   

 3 Isus a zis: „Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru ___ ___ şi ___ decât pentru cetatea 
aceea.” 

           

 4 „Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies ...” (Notați 5 răspunsuri complete din cele spuse de Isus) 
   

 5 Barac a luat 10.000 de oameni din copiii lui ... și a bătut pe Sisera și toată oștirea lui. 
   

   

V        Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare) 
       (poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect) 

   
 1 Iael i-a spus lui Barac că Sisera e în cortul acesteia. Atunci, Barac: 
     
  a. a luat un ţăruş și i l-a bătut în tâmplă 
  b. a luat sabia și l-a omorât 
  c. l-a prins și l-a luat rob 
    
 2 Ce îneacă Cuvântul şi-l face astfel neroditor, conform pildei semănătorului? 
    
  a. bogățiile lumii 
  b. un necaz 
  c. o prigonire 
    
 3 Isus le-a poruncit celor 12 ucenici să nu ia nimic cu ei pe drum decât un toiag; să n-aibă nici: 
    
  a. pâine 
  b. traistă 
  c. bani de aramă la brâu 

 
 
 
 
 
 


