Evaluare copii
•

Matei cap 12-15

Nume:

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

1.
Este îngăduit (permis) a face bine bine în zilele de Sabat
Matei 12:12
2.
Din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit.
3.
Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om
4. ____ În urma celei dea doua înmulțiri a pâinii au râmas 7 coșnițe pline cu firimituri .
5. ____ Cei care mâncaseră la a doua înmulțire a pâinii erau cinci mii de bărbați.

•

Matei 12:37
Matei 15:11
Matei 15:37
Matei 15:38

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

1. De unde erau bărbații care s-au pocăit la propovăduirea lui Iona?
Matei 12.39
a. din Tir
b. din Sidon
c. din Ninive
2. Dumnezeu a zis că cine v-a grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa va fi pedepsit:
Matei 15:4
a. cu lovituri
b. cu moartea
c. cu mulți bani
3. Ce boală avea omul acela pe care l-a vindecat Isus în ziua de Sabat ?
Matei 12:10
a. olog
b. lepră
c. mâna uscată
4. La cine îi spune Isus că nu este îngăduit să ieie pâinea copiilor și s-o arunce la căței?
Matei 15 : 22
a. unui fariseu
b. unui ucenic
c. unei femei cananience
5. Câte pâini și pești aveau la a doua înmulțire a pâinii?
Matei 15:34
a. 5 pâini și 2 pești
b. 7 pâini și 5 pești
c. 7 pâini și puțini peștișori

•

Faceți asocierea dintre cele două coloane: (1p)
1. secerătorii
2. neghina
3. cine seamănă sămânța
4. sămânța bună
5. țarina

•

a. Fiul omului
b. fii împărăției
c. lumea
d. îngerii
e. fii celui rău

Matei 13:37-39

Scrieți răspunsul corect: (4p)

1 Căci Fiul omului este Domn și al

Matei 12:8

2. Cu cine spuneau fariseii că scoate Isus dracii?
3. Câte zile și nopți a stat Iona în pântecele chitului?

Matei 12:24
Matei 12:40

4 Cine i-a spus lui Irod că nu îi este îngăduit (permis) să aibă de nevastă pe Irodiada, nevasta fratelui său Filip?
Matei 14:4
5. Care din ucenici îi spune lui Isus să-i poruncească să meargă la El pe ape?
Matei 14:28

•

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

1. Cum găsește duhul necurat casa din care a ieșit?
Matei 12:44
a. goală
b. măturată
c. împodobită
2. Isus spune: „Oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este:
a. soră
b. frate
c. mamă
3. Cu ce se aseamănă Împărăția cerurilor?
Matei 13
a. un grăunte de muștar
b. un năvod aruncat în mare
c. o comoară ascunsă într-o țarină

Matei 12:50

Evaluare tineri și adulți

Matei cap 12-15

Nume:

• Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmație.
1.
Orice cărturar, care a învățat ce trebue despre Împărăția cerurilor, se aseamănă cu un gospodar, care scoate
din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi.
Matei 13:52
2.
În ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit. Matei 12:36
3.
Isus a spus: „Nicăieri nu este prețuit un proroc mai puțin decât în patria și în casa lui”
Matei 13:57
4.
După ce a dat drumul noroadelor, Isus S-a suit pe munte să Se roage singur la o parte.
Matei 14:23
5.
Degeaba Mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești
Matei 15:9
• Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. (doar un răspuns)
1. De unde ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele?
Matei 15:19
a. din cuget
b. din inimă
c. de pe buze
2. Care păcat nu va fi iertat?
Matei 12:31
a. vorba împotriva Fiului
b. vorba împotriva Tatălui
c. vorba împotriva Duhului Sfânt
3. Cui le-a fost dat să cunoască tainele Împărîției cerurilor?
Matei 13:11
a. ucenicilor
b. norodului
c. fariseilor
4. „Veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege; veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea” a fos spus de prorocul: Matei 13:14
a. Ieremia
b. Isaia
c. Iona
5. Cine vor strălucii ca sorele în Împărăția Tatălui?
Matei 13:43
a. cei buni
b. cei neprihăniți
c. cei săraci

Faceți asocieriile
1. sămânța căzută lângă drum,
2. sămânța căzută în locuri stâncoase
3. sămânța căzută între spini
4. sămânța căzută în pământ bun
5. secerișul

a. sfârșitul veacului
Matei 13:18-23
b. cel rău răpește ce a fost semănat
c. cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă
d. aduce rod, un grăunte dă o sută, altul șaizeci, altul treizeci
e. îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor îneacă Cuvântul

Scrieți răspunsul corect
1. Ce au mâncat ucenicii în ziua de Sabat când fariseii au spus că nu este îngăduit (permis)?
2. Orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este
nu poate
Matei 12:25
3. Ce caută duhul necurat când a ieșit dintr-un om?

și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși
Matei 12:43

4. Scrie pe cei patru frați ai lui Isus:
5 Cine nu este cu Mine este

12:12

Matei 13:55
Mea, și cine nu strânge cu Mine

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect (poate fi 1, 2, 3 sau nici unul).
1. Care sunt cuvintele prorocului Isaia despre Isus?
Matei 12:18-21
a. Nu va frânge o treistie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă
b. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga
c. Voi pune Duhul Meu peste El și va vesti neamurilor judecata
2. Cu ce este asemănată Împărăția cerurilor?
Matei 13
a. un aluat pe care o femeie l-a pus în trei măsuri
b. un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui
c. un negustor care caută mărgăritare frumoase
3. Care lucruri sunt adevărate la prima înmulțire a pâinii?
Matei 14:17-21
a. s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițele de firimituri
b. cei ce mâncaseră erau cinci mii de bărbați, afară de femei și copii
c. aveau cinci pâini și trei pești

Matei 14:30

