
 

 

 

  

 

 

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

1. Toate vasele împăratului Solomon din casa Pădurii Libanului erau de aur curat. 

2. Ioas, împăratul lui Iuda avea șapte ani când a ajuns împărat. 

3. Femeia bogată din Sunem a zis despre Elisei că acesta este un om sfânt al lui Dumnezeu. 

4. Solomon a rostit trei mii de pilde. 

5. Pavel a spus că unde este Duhul Domnului acolo este pacea. 

 

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

(doar un răspuns corect) 

1. Dumnezeu zice: „...în ziua mântuirii, te-am _____” 

a. vindecat 

b. ascultat 

c. ajutat 

2. Cui a dat Hilchia cartea Legii găsită în Casa Domnului? 

a. împăratului Iosia 

b. împăratului Ezechia 

c. lui Șafan, logofătul 

3. Împăratul Roboam a răspuns poporului și lui Ieroboam, că el îi va bate cu: 

a. bice 

b. lanțul 

c. scorpioni 

4. „Vino cu mine și vei vedea râvna mea pentru Domnul.” Cine a zis aceste cuvinte? 

a. Ilie lui Elisei 

b. Elisei unuia dintre fiii prorocilor 

c. Iehu lui Ionadab 

5. Pavel le-a spus fraților corinteni să nu se înjuge la un jug nepotrivit cu cei: 

a. fărădelege 

b. necredincioși 

c. păcătoși 

 

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

1. Ionatan   a.  după ce s-a rugat, a binecuvântat toată adunarea lui Israel 

2. Iehu    b.  om viteaz  

3. Ezechia   c.  lucra cu viclenie  

4. Solomon   d.  s-a așezat cu fața între genunchi (și s-a rugat)  

5. Ilie    e.  a vărsat multe lacrimi în rugăciune 
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IV. Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

1. „Și oricât de înaltă este Casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea, va rămâne încremenit și va __” 

2. Ce a cerut Hiram lui Solomon să îi trimită casei lui, în schimbul lemnelor? 

3. Despre cine este menționat că era tare și viteaz? (2 elemente) 

4. Unde a bătut Amația 10.000 de edomiți? (2 elemente) 

5. Pavel s-a bucurat pentru că întristarea i-a adus pe frații corinteni la _____ 

 

 

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

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

1. Ce a făcut faraon pentru Hadad, după ce a ajuns în Egipt? 

a. i-a dat o casă 

b. i-a dat moșii 

c. i-a purtat grijă de mâncare 

2. Pe cine a ucis cu sabia Ioab, cel ce a luat partea lui Adonia? 

a. pe Benaia, fiul lui Iehoiada 

b. pe Abner, fiul lui Ner 

c. pe Amasa, fiul lui Ieter 

3. Pavel le-a zis corintenilor următoarele: 

a. „n-am înșelat pe nimeni” 

b. „n-am nedreptățit pe nimeni” 

c. „n-am vătămat pe nimeni” 
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