
                                                                    Nume și prenume________________________ 

Marcu capitolul 4 

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

1. A „Vouă”, le-a zis El, „v-a fost dat să cunoaşteţi taina Împărăţiei lui Dumnezeu, dar 

pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfăţişate în pilde. 

2. A Cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat 

Cuvântul, dar, după ce l-au auzit, vine Satana îndată şi ia Cuvântul semănat în ei.  

3. F Sămânţa căzută în pământ bun sunt acei ce aud Cuvântul, îl primesc și apoi se 

întorc la treburile lor. (aduc rod) 

4. A Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic tăinuit care nu va ieşi 

la lumină. 

5. A Căci , celui ce are, i se va da; dar, de la cel ce n-are, se va lua şi ce are. 

 

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

1.Cu ce măsură veţi măsura, vi se va: 

                    a) răsplăti 

                    b) măsura 

         c) dărui 

2. Isus dormea la cârmă pe: 

                     a) căpătâi 

                     b) barcă 

                     c) mare 

3.Cine au zis: „Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim?” 

                      a) norodul 

                      b) Petru și Ioan 

                      c) ucenicii 

4.Omul fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânţa: 

                       a) se usucă 

                       b) încolțește și crește 

                       c) moare 

5.Cui lămurea Isus toate lucrurile? 

                        a) ucenicilor 

                        b) celor ce puneau întrebări 

                        c) norodului 

 

III. Faceți asocierea: 

1. B sămânța căzută lângă drum                a) n-avea rădăcină s-a uscat 

2. A sămânța căzută pe un loc stâncos      b) păsările au mâncat-o 

3. E sămânța căzută între spini                  c) pilde 

4. D sămânța căzută în pământ bun           d) una 30, alta 60 și alta 100 

5. C Isus                                                      e) au înecat-o și n-a dat rod 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1.Cine a zis: „Cine are urechi de auzit să audă.”? Isus. 

2. Semănătorul seamănă Cuvântul. 

3. Isus a zis mării: „Taci, fără gură!”. 

4. El S-a sculat, a certat vântul. 



5. Împărăţia lui Dumnezeu se aseamănă cu un grăunte de muștar. 

 

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

corecte). 

1. Cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută în locurile stâncoase sunt aceia care, când aud 

Cuvântul: 

                 a) îl primesc îndată cu bucurie 

                 b) n-au rădăcină în ei, ci ţin până la o vreme 

                 c) cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă 

îndată de el 

2. Grăuntele de muștar: 

                  a) este cea mai mică dintre toate seminţele de pe pământ 

                  b) după ce a fost semănat, creşte şi se face mai mare decât toate 

zarzavaturile şi face ramuri mari 

                  c) păsările cerului îşi pot face cuiburi la umbra lui 

3. Cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută între spini; aceştia sunt cei ce aud Cuvântul, dar 

năvălesc în ei: 

                   a) grijile lumii 

                   b) înşelăciunea bogăţiilor 

                   c) preocuparea pentru familie 


