
Evaluare  copii                 Matei cap 8-11                        Nume:  
 

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

1.           Un lepros îi spune lui Isus: „Doamne, dacă vrei poți să mă curățești.”                Matei 8:2 

2.           Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele.                                          Matei 9:6 

3.           Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi.                                      Matei 9:12 

4. ____  Isus a venit să aducă pacea pe pământ.                                                            Matei 10:34 

5. ____ Nimeni nu cunoaște deplin pe Fiul afară de Tatăl                                               Matei 11:27  

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

1. Ce boală avea robul unui sutaș?                   Matei 8.6 

                     a. friguri 

                     b. lepră 

                     c. slăbănog  

2. Cine au strigat după Isus: „Ai milă de noi, fiul lui David”?                 Matei 9:27 

                     a. doi leproși 

                     b. doi orbi  

                     c. doi îndrăciți 

3. La cine îi spune Isus: „Păcatele îți sunt iertate”?                    Matei 9:2 

                     a. unui orb 

                     b. unui slăbănog 

                     c. unui lepros 

4. Când a văzut Isus gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care nu aveau:    Matei 7: 24 

                     a. lider                                          

                     b. conducător  

                     c. păstor 

5. Isus le spune ucenicilor să fie fără răutate ca:                 Matei 10:16 

                    a. lupii 

                    b. porumbeii 

                    c. șerpii 

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

         1.  Levi                                                a.  vameșul                         Matei 10:2,3,4                         

         2. Matei                                              b. zis Tadeu 

         3. Simon                                              c. a vândut pe Isus 

         4. Iacov                                               d. zis Petru 

         5. Iuda Iscariotianul                            e. fiul lui Alfeu 
 

• Scrieți răspunsul corect: (4p) 

1  Unde stătea Matei când Isus i-a spus să meargă după El?                            Matei 9:9 

2. Ce să scuture ucenicii de pe piciare dacă nu vor fi primiți și ascultați în vreo cetate                                 Matei 10:14 

3. Cine primește un proroc în numele unui proroc va primi                          unui proroc           Matei 10:41 

4. Despre cine spune Isus că el este Ilie care trebuia să vină?                                                                    Matei 11:14  

5. Ucenicul nu este mai presus decât                            său.                  Matei 11:24 

 

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

1. Ce lucruri le spune Isus ucenicilor ca să nu ia pe drum?                            Matei 10:9,10                              

             a. aur 

             b. toiag 

             c. încălțăminte 

2. . Cine posteau des?                        Matei 9:14 

          a. ucenicii lui Isus 

          b. fariseii 

          c. ucenicii lui Ioan 

3. Care cetăți au fost mustrate de Isus în care făcuse cele mai multe minuni și nu se pocăise?            Matei 11:21,23 

              a. Horazin 

              b. Betsaida 

              c. Capernaum 
 



Evaluare tineri și adulți           Matei cap 8-11                            Nume:  
 

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

1.           Isus îi spune unui cărturar ”Vino după Mine, și lasă morții să-și îngroape morții.              Matei 8:22 

2.          Isus le spune ucenicilor să propovăduiască pe drum: „Împărăția cerurilor este aproape!”               Matei 10:7                                                                                                         

3.           Cine primește un om neprihănit, în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit.   10:41 

4.           Veți fi urâți de toți din pricina Numelui Meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit.     Matei 10:22 

5.          Omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui.                   Matei  10:36 

• Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. (doar un răspuns) 
1.  Ce boală avea soacra lui Petru?                         Matei 8:14 

       a. scurgere de sânge 

       b. lepră  

       c. friguri 

2. A cui fiică a murit?                             Matei 9:18 

      a. a unui cărturar 

      b. a unui fruntaș al sinagogi 

      c.  a unui sutaș  

3. Cine spuneau în ei înșiși că Isus hulește?                        Matei 9:3 

      a. unii din farisei 

      b. unii din cărturari 

      c. norodul 

4. Cine își va păstra viața:                     Matei 10:39  

      a. o va câștiga  

      b. o va mântui 

      c. o va pierde 

5. Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovorți, și Eu vă voi da:                Matei  11:28 

      a.  pacea 

      b.  odihnă  

      c.  mântuirea 

Faceți asocieriile          

      1.  oi                                                             a.  șerpii                                           Matei 10:16  11:30 

         2.  înțelepți                                                  b.  bun        

         3.  fără răutate                                            c.  ușoară              

         4. jugul lui Isus                                            d.  porumbeii         

         5.  sarcina lui Isus                                        e.  mijlocul lupilor             

Scrieți răspunsul corect  

1. Despre cine spune Isus căci nici în Israel n-a găsit o credință așa de mare?                   .  Matei 8:10                                                                                                             

2. Ce proroc a spus despre Isus: „El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre?                   8:17   

3. Din ce ținut erau cei doi îndrăciți care ieșiau din morminte?                                            Matei 8:28 

4.  Isus le spune ucenicilor: „Mare este secerișul dar puțini sunt                       ”                       Matei 9:38  
 

5 Ce le-a dat Isus  celor 12 ucenici când i-a trimis să scoată duhurile necurate și să tămăduiască orice boală și orice 

neputință?                                 Matei 10:1 

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

1. Cine nu este vrednic de Isus?       Matei 10:37,38,39 

       a. cine iubește pe tată și pe mamă mai mult decât pe Isus 

       b. cine nu-și ia crucea și nu merge după Isus 

       c. cine iubește pe fiu și pe fiică mai mult decât pe Isus  

2. Care lucruri sunt adevărate despre femeia care s-a atins de haina lui Isus?               Matei 9:21.22,23    

       a. de 12 ani avea o scurgere de sânge 

       b. își zicea: „Numai să mă ating de poala hainei Lui, și mă voi tămădui 

       c. Isus îi spune: „Îdrăznește fiică! Credința ta te-a tămăduit.” 

3. Ce învățături le-a dat Isus ucenicilor?                    Matei 10:5,8,10 

       a. fără plată ați primit, fără plată să dați 

       b. să nu mergeți pe calea păgânilor 

       c. vrednic este lucrătorul de hrana lui  


