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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 La a doua înmulțire a pâinilor, Isus a poruncit norodului să şadă pe iarba verde; a luat cele 7 pâini; şi, 

după ce a mulţumit lui Dumnezeu, le-a frânt şi le-a dat ucenicilor Săi ca să le împartă; şi ei le-au 
împărţit norodului. 

 2 Pe când se coborau de pe munte, Isus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut, până va învia Fiul 
omului dintre cei morţi. 

 3 Ucenicii se certaseră între ei pe drum, ca să ştie cine este cel mai mare. 
 4 „Dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toţi şi slujitorul tuturor!” 
 5 „Şi oricine vă va da de băut un pahar cu apă, în Numele Meu, pentru că sunteţi ucenici ai lui Hristos, 

adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata.” 
   

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

    
 1 Unde se afla Isus când fariseii au venit şi au început o ceartă de vorbe cu El, cerându-i un semn din cer? 
    
  a. în Ierusalim 
  b. în satele Cezareii lui Filip 
  c. în părţile Dalmanutei 
    
 2 Cine a început să-L mustre pe Isus? 
    
  a. marele preot 
  b. Pilat 
  c. Petru 
    
 3 De cât timp era stăpânit de un duh mut copilul vindecat de Isus? 
    
  a. din naștere 
  b. din copilărie 
  c. de 12 ani 
    
 4 Toate cetăţile leviţilor din mijlocul moşiilor copiilor lui Israel erau ... de cetăţi şi împrejurimile lor. 
    
  a. 13 
  b. 25 
  c. 48 
    
 5 Fiii lui Ruben, fiii lui Gad şi jumătate din seminţia lui Manase au zidit lângă Iordan ... a cărui mărime izbea 

privirile. 
    
  a. un zid 
  b. un turn 
  c. un altar 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 Chedeşul A pe muntele lui Efraim 
 2 Sihemul B pe muntele lui Iuda 
 3 Chiriat-Arba, sau Hebronul C în Galileea, pe muntele lui Neftali 
 4 Ramot D în Basan, în seminţia lui Manase 
 5 Golan E în Galaad, în seminţia lui Gad 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Când ucigaşul nevinovat fugea în cetatea de scăpare, bătrânii cetăţii trebuia să-l primească la ei în cetate şi 

să-i dea o ___. 
 

   

 2 Arba era tatăl lui ___. 
   

 3 ___, fiul lui ___, a săvârşit un păcat cu privire la lucrurile date spre nimicire şi Domnul S-a aprins de mânie 
împotriva întregii adunării a lui Israel. 

           

 4 Iosua a zis copiilor lui Israel: „Unul singur dintre voi urmărea ... din ei, căci Domnul Dumnezeul vostru lupta 
pentru voi, cum v-a spus.” 

   

 5 Domnul a zis lui Iosua: „Astăzi voi începe să te înalţ înaintea întregului Israel, ca să ştie că voi fi cu tine cum 
am fost cu ___.” 

   

   

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

   
 1 Ce a binecuvântat Isus? 
     
  a. smochinul  
  b. peștișorii 
  c. copilașii 
    
 2 Când Isus intra în Ierusalim, cei ce mergeau înainte şi cei ce veneau după El strigau: 
    
  a. „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!” 
  b. „Binecuvântată este Împărăţia care vine, Împărăţia părintelui nostru David!” 
  c. „Osana în cerurile preaînalte!” 
    
 3 Isus a început să-i înveţe pe ucenici că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de: 
    
  a. bătrâni 
  b. preoţii cei mai de seamă 
  c. cărturari 

 
 
 
 
 
 
 


