
 

 

 

  

 

 

 

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

1. Pe oricine dorea, Ieroboam îl sfințea preot al înălțimilor. 

2. N-a fost nimic pe care să nu li-l fi arătat Ezechia solilor împăratului Babilonului, în casa lui și în 

toate moșiile lui. 

3. Manase a ținut la el oameni care chemau duhurile și ghiceau viitorul. 

4. Ahab a trimis să spună mai-marelui cetății și lui Ioas, să-l pună pe Mica la închisoare. 

5. Ieroboam l-a învitat în casa lui pe omul lui Dumnezeu din Iuda, venit la Betel, dar acesta n-a dorit. 

 

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

(doar un răspuns corect) 

1. „Și se va întâmpla că, pe cel ce va scăpa de sabia lui Iehu, îl va omorî _____” 

a. Hazael 

b. Elisei 

c. Azaria 

2. Cui i-a spus împăratul Ahab mesajul: „Sunt al tău cu tot ce am” ? 

a. Domnului Dumnezeu 

b. lui Ben-Hadad, împăratul Siriei 

c. lui Iosafat, împăratul lui Iuda 

3. Pe cine i-a dat faraon de nevastă lui Hadad? 

a. pe Tahpenes 

b. pe sora nevestei lui 

c. pe fiica lui 

4. Epafras le-a vorbit lui Pavel și Timotei despre _____ în Duhul a fraților coloseni. 

a. credința 

b. dragostea 

c. neprihănirea 

5. Pavel a spus că Dumnezeu a vrut ca toată _____ să locuiască în El (Isus Hristos). 

a. puterea 

b. plinătatea 

c. dreptatea 

 

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

1. curcubete sălbatice  a.  a dat foarte multe mirodenii lui Solomon 

2. un om din Baal-Şalişa b.  ciorbă 

3. împărăteasa din Seba c.  a adus pâine din cele dintâi roade omului lui Dumnezeu  

4. Ieroboam   d.  a fugit de Solomon, care căuta să-l omoare 

5. Hadad   e.  a fugit de David, împreună cu niște edomiți 
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IV. Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

1. Care este numele prorociței amintite în cartea 2 Împărați? 

2. Când îi aduceau corbii pâine și carne lui Ilie? (2 elemente) 

3. Ce a strigat Atalia când a auzit și a văzut în Casa Domnului pe tânărul Ioas, făcut împărat?  

4. Numiți prorocul înaintea căruia Ezechia a trimis să i se spună să înalțe o rugăciune, în urma 

amenințărilor din partea lui Rabșache. 

5. În ce limbă le-a vorbit Rabșache lui Eliachim, Șebna și Ioah, mesajul din partea împăratului Asiriei? 

 

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

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

1. Domnul i-a zis lui Iehu că va face casa lui Ahab asemenea casei lui: 

a. Ieroboam 

b. Manase 

c. Baeșa 

2. Domnul a ridicat un vrăjmaş lui Solomon: 

a. pe Hadad, Sirianul 

b. pe Hadad, Edomitul 

c. pe Rezon, fiul lui Eliada 

3. Cum trebuie să fie totdeauna vorbirea noastră? 

a. fără cusur 

b. cu har 

c. dreasă cu sare 
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