
                                                                      Nume și prenume________________________ 

Marcu capitolul 11 

I.Puneți A(adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații. 

1.__ Isus S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, deși era vremea 

smochinelor. 

2.__ Dar dacă nu iertaţi, nici Tatăl vostru, care este în ceruri, nu vă va ierta greşelile 

voastre. 

3.__ Ori de câte ori se însera, Isus ieşea din cetate și mergea în munți. 

4.__ Au adus măgăruşul la Isus, şi-au aruncat hainele pe el şi Isus a încălecat pe el. 

5.__ De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi 

primit, şi-l veţi avea. 

 

II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect(doar un singur răspuns corect). 

1. Ce au făcut oameni din Templu? 

                  a) casă de rugăciune 

                  b) piață 

                  c) peșteră de tâlhari 

2. Când au văzut ucenicii smochinul uscat? 

                  a) seara 

                  b) dimineața 

                  c) la amiază 

3. Cine au întrebat pe Isus: Cu ce putere faci Tu aceste lucruri? 

                   a) preoții cei mai de seamă 

                   b) cărturarii și bătrânii 

                   c) ambele variante sunt corecte 

4. Cel socoteau toți pe Ioan Botezătorul? 

                    a) ucenic 

                    b) proroc 

                    c) profet 

5. Mulţi oameni îşi aşterneau hainele pe: 

                     a) măgăruș 

                     b) iarbă 

                     c) drum 

 

III. Faceți asocierea: 

1.___ Isus                         a) învățătura Lui 

2.___ norodul                    b) schimbătorilor de bani 

3.___ mesele                    c) vindeau porumbei 

4.___ scaunele                 d) Templu 

5.___ nimeni                     e) vas prin Templu 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. Când Isus a trimis ucenicii să aducă măgărușul se apropia de ______________. 

2. Cui a spus Isus: „În veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine!”? 

________________. 

3. Oare nu este scris: ‘Casa Mea se va chema o casă de _____________ pentru 

toate ______________’? 



4. Şi, când staţi în picioare de vă ____________, să __________ orice aveţi 

împotriva cuiva. 

5. Binecuvântată este Împărăţia care vine, Împărăţia părintelui nostru ____________! 

 

V. Încercuiți răspunsurile corecte (poate fi niciunul, unul, două sau trei răspunsuri 

corecte). 

1. Cine căutau să-L omoare pe Isus ? 

                   a) preoții 

                   b) preoții cei mai de seamă 

                   c) cărturarii 

2. Isus a zis: Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: 

                    a) ridică-te şi aruncă-te în mare 

                    b) dacă nu se va îndoi în inima lui 

                    c) ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut 

3.  Cei ce mergeau înainte şi cei ce veneau după Isus strigau: 

                    a) Osana! Binecuvântat este cel ce vine în Numele Domnului! 

                    b) Trăiască Isus, regele regilor! 

                    c) Osana în cerurile preaînalte!” 

 

Verset 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 


