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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 La intrarea lui Isus în Ierusalim, mulţi oameni îşi aşterneau hainele pe drum, iar alţii presărau ramuri pe 

care le tăiaseră de pe câmp. 
 2 Isus a zis smochinului: „În veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine!” 
 3 Dimineaţa, când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. 
 4 La îndemnul mamei sale, fata Irodiadei a cerut lui Irod capul lui Ioan Botezătorul. 
 5 Pe când învăţa pe norod în sinagogă, Isus a zis: „Cum zic cărturarii că Hristosul este fiul lui David?” 
   

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

    
 1 „Oare nu vă rătăciţi voi, din pricină că nu pricepeţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu?”  a zis Isus: 
    
  a. unora din farisei şi din irodieni 
  b. saducheilor 
  c. preoților celor-mai-de seamă și cărturarilor 
    
 2 Mardoheu a fost fiul lui: 
    
  a. Iair 
  b. Hamedata 
  c. Haman 
    
 3 Estera nu şi-a făcut cunoscut nici poporul, nici ..., căci Mardoheu o oprise să vorbească despre aceste lucruri. 
    
  a. vârsta 
  b. nașterea 
  c. familia 
    
 4 Împăratul Ahașveroș a dat Esterei ... slujnice alese din casa împăratului şi a pus-o împreună cu slujnicele ei 

în cea mai bună încăpere din casa femeilor. 
    
  a. 2 
  b. 3 
  c. 7 
    
 5 Şaaşgaz a fost: 
    
  a. păzitorul ţiitoarelor împăratului 
  b. păzitorul femeilor 
  c. păzitorul uneltelor 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 vie A Sabat 
 2 post B brâu 
 3 lanuri de grâu C nuntași 
 4 Boanerghes D turn 
 5 bani de aramă E Fiii tunetului 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 „Botezul lui Ioan venea din cer ori de la oameni? Răspundeţi-Mi!”  i-a întrebat Isus. Ei însă vorbeau astfel 

între ei: „Dacă răspundem: "Din cer", va zice: "...?” 
 

   

 2 După ce Isus a scos afară pe cei ce vindeau şi cumpărau în Templu, nu lăsa pe nimeni să ___ ___ ___ prin 
Templu. 

   

 3 Irod se temea de Ioan, fiindcă îl ştia om ___ şi ___; îl ___ şi, când îl auzea, de multe ori ___ ___ ___, 
neştiind ce să facă; şi-l ___ ___ ___. 

           

 4 Cu privire la cărturar, Isus a văzut că a răspuns ___ ___ şi i-a zis: „___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.” 
   

 5 Pe Isus îl asculta cu plăcere:  
   

   

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

   
 1 Isus a zis despre cărturari: 
     
  a. că le place să umble în haine lungi şi să le facă lumea plecăciuni prin pieţe 
  b. că ei umblă după scaunele dintâi în sinagogi şi după locurile dintâi la ospeţe 
  c. că ei fac rugăciuni lungi de ochii lumii 
    
 2 Memucan a zis că împărăteasa Vasti s-a purtat rău faţă de: 
    
  a. împăratul Ahaşveroş 
  b. toţi domnitorii 
  c. toate popoarele care sunt în toate ţinuturile împăratului Ahaşveroş 
    
 3 Hegai a fost: 
    
  a. unul din domnitorii Persiei și Mediei 
  b. famenul împăratului Ahașveroș 
  c. păzitorul femeilor 

 
 
 
 
 
 
 
 


