
 

 

 

  

 

 

I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare) 

1. Elisei i-a zis împăratului lui Israel să le dea sirienilor pâine și apă. 

2. Atalia a fost omorâtă în Casa Domnului. 

3. Ezechia a fost împăratul care a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă făcut de Moise. 

4. Lui Zedechia i-au scos ochii, l-au legat cu lanțuri de fier și l-au dus la Babilon. 

5. Elisei i-a cerut lui Ilie să-l lase să sărute pe tatăl său și pe mama sa, și apoi îl va urma. 

 

II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)  

(doar un răspuns corect) 

1. Domnul a zis că _____ vor mânca pe Izabela în ogorul din Izreel. 

a. fiarele câmpului 

b. păsările cerului 

c. câinii 

2. Ce este spre slava lui Dumnezeu? 

a. „Amin” pe care-l spunem noi 

b. mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru 

c. suferința apostolului 

3. Care ape rele au fost vindecate? 

a. apele Iordanului 

b. apele de la Ierihon 

c. apele Damascului 

4. Din ce motiv a murit fiul femeii care a mințit la judecata lui Solomon cu privire la acesta?  

a. a murit lovit de o boală 

b. mama lui s-a culcat peste el 

c. a căzut prin zăbrelele odăii de sus 

5. Apostolul Pavel le spunea celor din Corinteni că suntem priviți ca niște săraci: 

a. „și totuși stăpânind toate lucrurile” 

b. „și totuși îmbogățim pe mulți” 

c. „și totuși bogați” 

 

III. Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare) 

1. Abiatar   a.  faraon  

2. Ioab    b.  edomit  

3. Natan    c.  căpetenia oștirii  

4. Neco    d.  preot  

5. Hadad   e.  proroc  
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IV. Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

1. Cu cine s-a sfătuit Roboam ca să știe ce să răspundă lui Ieroboam și adunării lui Israel când 

aceștia din urmă i-au cerut să le ușureze jugul greu pus peste ei de tatăl său? 

2. Sub domnia lui, Asa a scos din țară pe _____ 

3. După foc a venit un susur _____ (2 elemente) 

4. Pavel spunea că ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, _____ este luată (de pe inimă). 

5. „Comoara aceasta o purtăm în niște _____” (2 elemente) 

 

 

V. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare) 

(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect) 

1. Cât mânca (casa lui) Solomon într-o zi? 

a. 100 de oi 

b. 20 de boi de păscut 

c. 30 de cori de floare de făină 

2. Împărăteasa din Seba a sosit la Ierusalim: 

a. cu un alai foarte mare 

b. cu cămile care aduceau aur foarte mult 

c. cu cămile care aduceau pietre scumpe 

3. Care din următorii împărați au făcut ce este plăcut înaintea Domnului? 

a. Ahaz 

b. Solomon 

c. Manase 
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