
Evaluare  copii                 Matei cap 5-7                        Nume:  
 

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

1.          O cetate așezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă.                         Matei 5:14 

2.           Oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt.                  Matei 5:39 

3.           Tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău,            Matei 6:6 

4. ____ Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-i cereți voi.                Matei 6:8 

5. ____ Dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre.          Matei 6:15  

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

1. Unde pun oamenii lumina după ce au apris-o?                   Matei 5.15 

                     a. în sfeșnic 

                     b. sub obroc 

                     c. sub pat  

2. Cine cred că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați?                    Matei 6:7 

                     a. vameșii 

                     b. păgânii 

                     c. fariseii 

3. Cine este omul acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său o pâine, săi-i dea:                   Matei  7:9  

                     a. un pește 

                     b. o piatră   

                     c. un șarpe   

4. Oricine aude cuvintele Domnului și le face se aseamănă cu un om cu judecată care și-a zidit casa:                   Matei 7: 24 

                     a. pe stâncă                                           

                     b. pe nisip  

                     c. pe munte 

5. Isus îi învăța ca unul care avea ... nu cum îi învăța cărturarii lor.                   Matei 7:29 

                    a. școală 

                    b. putere 

                    c. înțelepciune 

• Faceți asocierea dintre cele două coloane: (1p) 

         1.  cer                                                  a.  așternutul picioarelor Lui                Matei 5:22,34,35                           

         2.  pământ                                            b. cetatea marelui Împărat 

         3.  Ierusalim                                        c. pedeapsa focului geenei  

         4.  prostule                                          d. scaunul de domnie al lui Dumnezeu 

         5.  nebunului                                         e. pedeapsa soborului 
 

• Scrieți răspunsul corect: (4p) 

1  Felul vostru de vorbire să fie ”da, da; nu, nu”; ce trece peste aceste cuvinte vine de la                        Matei 5:37 

2.Unde să ne strângem comori?”                                Matei 6:20 

3. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui                                         Matei 6:24 

4. Pentru că unde este comoara voastră acolo va fi și                   voastră                 Matei 6:21  

5. Ce fel de lucruri va da Tatăl din ceruri celor ce I le cer?                                         Matei 7:11 

 

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

1. Voi sunteți:                             Matei 5:13,14                              

             a. lumina lumii 

             b. sarea pământului 

             c. pâinea 

2. Ce să căutați mai întâi?         Matei 6:33                                                  

              a. Împărăția lui Dumnezeu 

              b. ce veți mânca 

              c. neprihănirea Lui 

3. Care lucruri sunt adevărate despre ceea ce duce la viață?          Matei 3:16,17 

              a. strâmtă este poarta 

              b. îngustă este calea  

              c. mulți sunt cei ce intră pe ea 
 



Evaluare tineri și adulți           Matei cap 5-7                            Nume:  
 

• Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmație.  

1.           Isus a venit să strice Legea și Prorocii.                                      Matei 5:17 

2.           Ferice de cei împăciuitori căci ei vor moștenii pământul                   Matei 5:9                                                                                                         

3.           Celui ce-ți cere, dă-i; și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine.     Matei 5:42  

4.            Caută de te împacă degrabă cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum.     Matei 5:25 

5.             Oricine își va lăsa nevasta, în afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; și cine va lua de 

nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurvește.    Matei  5:32 

• Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. (doar un răspuns) 
1. Ferice de cei cu inima curată:                          Matei 5:8  

       a. căci ei vor fi mângâiați 

       b. căci ei vor vedea pe Dumnezeu  

       c. căci ei vor moșteni pământul  

2.Oricine se uită la o femeie ca s-o poftească a și .... în inima lui.       Matei 5:28 

      a. curvit  

      b. preacurvit 

      c.  păcătuit  

3. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Cine fac așa?                        Matei 5:46 

      a. vameșii 

      b. cărturarii 

      c. păgânii 

4. Cine vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori?                  Matei 2:6  

      a. învățători mincinoși 

      b. proroci mincinoși 

      c. străini  

5. Care pom este tăiat și aruncat în foc?                 Matei  7:19 

      a.  care face roade bune  

      b.  care face roade rele  

      c.  care nu face roade bune 

Faceți asocieriile          

      1.  se mânie                                                       a. vrășmași                                             Matei 5:22,44 

         2.  iubiți                                                            b. cei ce vă asupresc și vă prigonesc           

         3.  binecuvântați                                                c. celor ce vă urăsc              

         4.  faceți bine                                                    d.  pedeapsa judecății         

         5.  rugați-vă                                                       e. cei ce vă blastămă               

Scrieți răspunsul corect  

1. . Cum va fi chemat în Împărăția cerurilor oricine va păzi poruncile și va învăța pe alții să le păzească ?                . 5:19                                                                                                              

2. Cine nu seamănă, nu seceră și nu strâng nimic în grânar și Tatăl le hrănește?                                            Matei 6:26   

3.Tot ce voiți să vă facă voua oamenii faceți-le și voi la fel; căci în aceasta sunt cuprinse                    și                    7:12 

4.  Isus le spune să intre pe                 ce                       Matei 7:13 
 

5 Isus le spune ”Niciodată nu v-am cunoscut;: depărtați-vă de la Mine toți care lucrați                            Matei 7:23 

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect (poate fi 1, 2, 3 sau nici unul). 

1. A cui este Împărăția cerurilor?                 Matei 5:3,10 

       a. a celor săraci în duh 

       b. a celor blânzi 

       c. a celor prigoniți din pricina neprihănirii 

2. Nu vă îngrijorați:                     Matei 6:25,34    

       a. de viața voastră 

       b. de trupul vostru  

       c. de ziua de mâine 

3. Care lucruri sunt adevărate despre ceea ce duce la pierzare?      Matei 7:13 

       a. largă este poarta 

       b. lată este calea 

       c. puțini sunt cei ce o află  


