
 

 

 

  

 

 

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

1. Asa i-a sfărâmat idolul mamei sale și l-a ars în pârâul Chedron. 

2. Nabot a murit împroșcat cu pietre, în mijlocul cetății. 

3. Prorocul Isaia s-a rugat Domnului, și Domnul a dat cu zece trepte înapoi umbra din locul în care se 

coborâse pe cadranul soarelui lui Ahaz. 

4. Pavel a cunoscut un om care a fost răpit în rai. 

5. Pavel a căpătat de la iudei, de cinci ori, patruzeci de lovituri. 

 

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

(doar un răspuns corect) 

1. Cine a nimicit toată casa lui Baeșa, după cuvântul pe care-l spusese Domnul? 

a. Zimri 

b. Omri 

c. Abiam 

2. Cine s-a vândut ca să facă ce este rău înaintea Domnului? 

a. Ieroboam 

b. Iehu 

c. Ahab 

3. Cine a recunoscut că nu este Dumnezeu pe tot pământul, decât în Israel? 

a. Ahab 

b. Naaman 

c. Ioram 

4. Câți inși au mâncat 20 de pâini de orz, după care le-a mai și rămas, conform cuvântului Domnului? 

a. 10 

b. 30 

c. 100 

5. Pavel le-a spus fraților corinteni astfel: „Așa că, dacă suntem mângâiați, suntem pentru _____” 

a. „mângâierea voastră” 

b. „mângâierea și mântuirea voastră” 

c. „credința voastră” 

 

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

1. doi urși   a.  a lucrat întocmai ca tatăl său Ozia 

2. au vestit un post  b.  42 de copii 

3. Iotam    c.  blid cu sare  

4. izvorul apelor   d.  a lucrat în totul cum lucrase tatăl său Ioas 

5. Amația   e.  oamenii din cetatea lui Nabot 
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IV. Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

1. Solomon a avut de neveste șapte sute de _____ (2 elemente) 

2. Prorocul Ahia i-a spus nevestei lui Ieroboam că este însărcinat să-i vestească lucruri _____ 

3. Numiți cele 3 locații până unde i-a zis Ilie lui Elisei, că-l va trimite Domnul. 

4. Cine și-a plecat genunchii înaintea lui Ilie, făcându-i o rugăminte? Scrieți mai multe detalii (corecte). 

5. Pavel a spus că nu suntem în neștiință despre planurile _____ 

 

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

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

1. Cum erau cei doi bărbați: Abner și Amasa, pe care Ioab i-a ucis cu sabia? 

a. mai tari decât acesta 

b. mai drepți decât acesta 

c. mai buni decât acesta 

2. Care din cei de mai jos n-au fost cu Adonia (adică de partea lui)? 

a. preotul Țadoc 

b. preotul Abiatar 

c. vitejii lui David 

3. Cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Iehu, împotriva lui Baeșa și a casei lui: 

a. pentru tot răul pe care l-a făcut sub ochii Domnului 

b. pentru că lovise casa lui Ieroboam 

c. pentru că s-a dedat la ghicire şi vrăjitorii 
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