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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Caleb a fost fiul lui Iefune. 
 2 Din toate vorbele bune pe care le spusese Domnul casei lui Israel, niciuna n-a rămas neîmplinită: toate 

s-au împlinit. 
 3 Iosua dăduse unei jumătăţi din seminţia lui Manase o moştenire în Basan. 
 4 Balac, fiul lui Ţipor s-a sculat şi a pornit la luptă împotriva lui Israel. El a chemat pe Balaam, fiul lui 

Beor, ca să îi blesteme. 
 5 Iosua a zis: „Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.” 
   

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

    
 1 Când Isus învăța pe norod, mulți care Îl auzeau găseau o pricină de poticnire în El, și anume: 
    
  a. cărturarii și fariseii 
  b. norodul din sinagoga din patria Lui 
  c. rudele Lui 
    
 2 Isus a zis: „În toate zilele am fost la voi şi învăţam pe oameni în ..., şi nu M-aţi prins. Dar toate aceste lucruri 

s-au întâmplat ca să se împlinească Scripturile.” 
    
  a. sinagogă 
  b. Templu 
  c. piață 
    
 3 În ce loc a ajuns Isus când oamenii au alergat prin toate împrejurimile şi au început să aducă la El pe 

bolnavi în paturi? 
    
  a. Ghenezaret 
  b. Decapole 
  c. în patria Lui 
    
 4 Una din cetățile de scăpare a fost Chiriat-Arba, sau Hebronul: 
    
  a. pe muntele lui Neftali 
  b. pe muntele lui Efraim 
  c. pe muntele lui Iuda 
    
 5 Lui Esau, Domnul i-a dat în stăpânire: 
    
  a. muntele Seir 
  b. câmpia cetății 
  c. Ierihonul 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 Isus Și-a ridicat ochii spre cer şi a rostit 

binecuvântarea 
A Ghetsimani 

 2 Isus Şi-a ridicat ochii spre cer, a suspinat şi a 
zis: „Efata” 

B Cina cea de taină 

 3 Isus a luat cele ... pâini; şi, după ce a 
mulţumit lui Dumnezeu, le-a frânt şi le-a dat 
ucenicilor Săi ca să le împartă norodului 

C vindecarea unui surd care vorbea cu anevoie 

 4 Isus a luat o pâine; şi, după ce a 
binecuvântat, a frânt-o şi le-a dat […] 

D a doua înmulțire a pâinilor și peștilor 

 5 Isus a zis: „A venit ceasul! Iată că Fiul omului 
este dat în mâinile păcătoşilor” 

E prima înmulțire a pâinilor și peștilor 

     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Unii s-au sculat şi au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva lui Isus şi au zis: „Noi L-am auzit zicând: Eu 

voi strica Templul acesta, făcut de mâini omeneşti, şi în ___ zile voi ridica un altul, care nu va fi făcut de 
mâini omeneşti.” 

 

   

 2 Marele preot L-a întrebat pe Isus şi I-a zis: „Eşti Tu, ___, ___ ___ ___?” 
   

 3 Cui va trebui să spună întâmplarea, ucigașul care va omorî pe cineva fără voie, atunci când va sosi la 
intrarea porții cetății de scăpare? 

           

 4 Când copiii lui Israel au auzit că fiii lui Ruben, fiii lui Gad şi jumătate din seminţia lui Manase au zidit un 
altar în faţa ţării Canaanului, au trimis la aceștia, în ţara Galaadului, pe ___, fiul preotului Eleazar. 

   

 5 Fiii lui Ruben şi fiii lui Gad au numit altarul zidit de ei ___ „căci”, au zis ei, „el este martor între noi că 
Domnul este Dumnezeu.” 

   

   

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

   
 1 Care din următoarele afirmații sunt adevărate cu privire la Irod și Ioan Botezătorul? 
     
  a. Irod se temea de Ioan  
  b. Irod îl știa pe Ioan om neprihănit și sfânt 
  c. Irod îl ocrotea pe Ioan 
    
 2 La prăznuirea zilei sale de naștere, Irod a dat un ospăţ: 
    
  a. boierilor săi 
  b. mai marilor oştii 
  c. fruntaşilor Galileii 
    
 3 Până când trebuia să rămână ucigașul în cetatea de scăpare? 
    
  a. până se va înfăţişa înaintea adunării ca să fie judecat 
  b. până la moartea marelui preot care va fi atunci în slujbă 
  c. până în a opta zi 


