Evaluare copii

Matei cap 1-4

Nume:

•

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmație: (2p)

•

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (doar un răspuns) (3p)

1.
În cartea neamului lui Isus Hristos, El este numit fiul lui David, fiul lui Avraam.
2.
De la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri.
3.
Maria, mama lui Isus s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt
4. ____ Magii, după ce s-au închinat lui Isus s-au întors pe la Irod ca să-i spună unde este.
5. ____ Ioan purta o haină de păr de cămilă, și la mijloc era încins cu un brâu de curea.

Matei 1:1
Matei 1:17
Matei 1:18
Matei 2:12
Matei 3:4

1. Cum era Iosif, bărbatul Mariei?
Matei 1.19
a. un om bogat
b. un om neprihănit
c. un om sărac
2. Unde s-a născut Isus?
Matei 2:1
a. în Nazaret
b. în Galileea
c. în Betleem
3. Unde au găsit magii pe Pruncul Isus cu Maria, mama lui ?
Matei 2:11
a. în staul
b. în sinagogă
c. în casă
4. În ce țară îi spune un înger al Domnului lui Iosif ca să plece cu Pruncul și mama lui pentru că Irod caută s-L omoare?
a. în Canaan
Matei 2: 13
b. în Egipt
c. în Samaria
5. Irod a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească din Betlemm și îmrejurimi de la:
Matei 2:16
a. un an în jos
b. doi ani în jos
c. trei ani în jos

•
1.
2.
3.
4.
5.

Faceți asocierea dintre cele două coloane: (1p)

securea
pietre
botezat cu apă
grâul
pleava

•

a. pâini
b. spre pocăință
c. în grânar
d. va arde în foc
e. rădăcina pomilor

Scrieți răspunsul corect: (4p)

1. Ce înseamnă Emanuel?

Matei 1:23

2. Cine au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor?”
3. Cu ce se hrănea Ioan Botezătorul?
4. Câte zile și nopți a postit Isus în pustie ?
5. Care din ucenicii lui Isus erau fii lui Zebedei?

•

Matei 2:1,2
Matei 3:4

.

Matei 4:2
Matei 4:21

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (5p) (poate fi 1, 2, 3 sau nici un răspuns corect)

1. Care sunt cuvintele unui înger care îi vorbește lui Iosif în vis?
Matei 1:20,21
a. Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria
b. ea (Maria) va naște un Fiu și-I vei pune numele Isus
c. El (Isus) va mântui pe poporul Lui de păcatele Sale
2. Ce daruri i-au adus magii Pruncului Isus?
Matei 2:11
a. aur
b. tămâie
c. smirnă
3. Ce s-a întâmplat când a fost botezat Isus?
Matei 3:16,17
a. cerurile s-au deschis
b. Duhul lui Dumnezeu s-a coborât în chip de porumbel
c. din ceruri s-a auzit un glas: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”

Evaluare tineri și adulți

Matei cap 1-4

Nume:

• Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmație.
1.
Irod a adunat pe toți preoții cei mai de seamă și cărturarii norodului să afle de la ei unde trebuia să se nască
Hristos.
Matei 2:4
2.
Ioan Botezătorul spunea: „Pocăiți-vă căci Împărăția cerurilor este aproape
Matei 3:2
3.
Orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc.
Matei 3:10
4.
Isus străbătea toată Galileea învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind
orice boală și orice neputință care erau în norod.
Matei 4:23
5.
Când a auzit împăratul Irod de la magi despre Împăratul de curând născut, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul
s-a tulburat împreună cu el. Matei 2:3
• Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. (doar un răspuns)
1. Ce făceu norodul înainte ca să fie botezați de Ioan?
Matei 3:6
a. se îmbrăcau în alb
b. își mărturiseau păcatele
c. îi dădeau bani
2. Cine au venit la Isus să-I slujească după ce a plecat Satana de la El?
Matei 4:11
a. ucenicii Lui
b. niște îngeri
c. frații Lui
3. Care a fost tatăl împăratului David?
Matei 1:5
a. Iese
b. Obed
c. Boaz
4. Prorocul spune despre Betleemul lui Iuda că din ea va ieși o Căpetenie care va fi .... poporului Său Israel.
a. Împăratul
b. Păstorul
c. Lumina
5. Care din proroci a spus: „Rahela își jălea copiii, și nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau”?
a. Isaia
b. Zaharia
c. Ieremia

Faceți asocieriile
1. Irod
a. Solomon
2. Ioan Botezătorul
b. Salatiel
3. Avraam
c. Iordan
4. David
d. Arhelau
5. Iehonia
e. Isaac
Scrieți răspunsul corect
1. La cine le spune Ioan Botezătorul: ”Pui de năpârci, cine v-a
.
2. Cine a dus pe Isus în pustie ca să fie ispitit de diavolul?
3. Omul nu trăiește numai cu pâini, ci cu orice

Matei 2:6

Matei 2:18

Matei 1:6
Matei 1:12
Matei 3:6
Matei 2:22
Matei 1:2
învățat să fugiți de mânia viitoare?

Matei 3:7

Matei 4:1

care iese din gura lui Dumnezeu.

4. Unde a plecat Isus, să locuiască, când a auzit că Ioan fusese închis?
5 La cine le spune Isus: „Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni.”?
Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect (poate fi 1, 2, 3 sau nici unul).
1. Care din următoarele prorocii sunt făcute de prorocul Isaia?
Matei 3:3 4:16
a. Un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult
b. Iată glasul celui ce strigă în pustie: „Pregătiți calea Domnului, neteziți-I cărările.”
c. Norodul acesta, care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină
2. Ce spune Ioan Botezătorul despre Isus?
Matei 3:11,12
a. este mai puternic decât mine, și eu nu sunt vrednic să-I duc încălțămintea
b. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc
c. va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge
3. Cine a fost numită Galileea neamurilor?
Matei 4:15
a. țara lui Neftali
b. țara lui Iuda
c. țara lui Zabulon

Matei 4:4
Matei 4:13
Matei 4:18

