
 

 

 

  

 

 

 

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

1. Fiii prorocilor l-au căutat pe Ilie timp de șapte zile, și nu l-au găsit. 

2. Ca să fie vindecat de lepră, Naman a fost trimis de împăratul Siriei la Elisei. 

3. Pentru a-l prinde pe Elisei, împăratul Siriei a trimis cai, care și o oaste puternică. 

4. Ezechia a bătut pe filisteni până la Gaza, și le-a pustiit ținutul. 

5. - 

 

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

(doar un răspuns corect) 

1. Ce știa unul dintre slujitorii împăratului lui Israel, adică Ioram, cu privire la Elisei? 

a. că turna apă pe mâinile lui Ilie 

b. că nu prorocea decât rău 

c. că era un om prin care putea să întrebe pe Domnul 

2. Solomon a dat lui Hiram: 

a. douăzeci de cetăți în țara Galileii 

b. zece cetăți în țara Cabul 

c. zece cetăți în țara Galileii 

3. Care împărat n-a mai lăsat-o pe mama sa să fie împărăteasă? 

a. Asa 

b. Abiam 

c. Ahazia 

4. Solomon a zidit (a început să zidească) Casa Domnului: 

a. în al patrulea an al domniei lui peste Israel 

b. în al trei sute optzecilea an după ieșirea copiilor lui Israel din Egipt 

c. în luna Bul, care este luna a doua 

5. Cine era un propovăduitor al neprihănirii? 

a. Noe 

b. Petru 

c. Lot 

 

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

1. Izabela   a.  și-a uns sprâncenele și și-a împodobit capul 

2. nevasta lui Ieroboam  b.  „Scoală-te, te rog, şi schimbă-ţi hainele, ca să nu se ştie că eşti ...” 

3. Abișag   c.  îi slujea lui David  

4. Bat-Șeba   d.  fata lui Omri 

5. Atalia    e.  au pus un scaun pentru ea și a șezut la dreapta împăratului 
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IV. Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

1. În ce cetate s-a dus tot Israelul să-l facă împărat pe Roboam? 

_______________________________________________________________________________ 

2. Prorocii lui Baal au chemat numele lui Baal, de dimineața până ___, când au început să aiurească. 

_______________________________________________________________________________ 

3. Ce reprezenta pentru Nabot via lui din Izreel, motiv pentru care l-a refuzat pe Ahab? (2 elemente) 

_______________________________________________________________________________ 

4. Din ce cetate a plecat Ilie împreună cu Elisei, când Domnul dorea să-l ridice pe Ilie la cer? 

_______________________________________________________________________________ 

5. Împăratul Asiriei a crezut că Ezechia și-a pus încrederea în _____, când s-a răsculat împotriva lui. 

_______________________________________________________________________________ 

 

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

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

1. Ce a trimis împăratul Babilonului lui Ezechia, pentru că auzise de boala acestuia (că era bolnav)? 

a. o scrisoare 

b. o sută douăzeci de talanți de aur 

c. un dar 

2. Care din următoarele afirmații sunt adevărate cu privire la Solomon? 

a. aducea jertfe și tămâie pe înălțimi 

b. stăpânea peste toţi împăraţii de dincoace de Râu 

c. iubea pe Domnul 

3. Ce a spus apostolul Petru cu privire la îngerii care au păcătuit? 

a. Dumnezeu i-a aruncat în Adânc 

b. sunt păstrați în Adânc pentru judecată 

c. Dumnezeu i-a cruțat 
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