
 

 

 

  

 

 

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

1. Achiș a fost împăratul Gatului. 

2. La bătrânețe, Asa a fost bolnav de picioare.  
3. Templul lui Baal a fost prefăcut într-o hazna de gunoi. 

4. Israel a fost dus în robie în Asiria, departe de țara lui. 

5. Împăratul Zedechia a primit numele Zedechia de la împăratul Babilonului. 

 

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

(doar un răspuns corect) 

1. Dumnezeu i-a zis lui Solomon că dacă va umbla în căile Lui, păzind legile și poruncile Lui: 

a. îi va întări scaunul de domnie 

b. îi va da o inimă înțeleaptă și pricepută 

c. îi va lungi zilele 

2. „_____ lui Dumnezeu era în el (Solomon), povățuindu-l în judecățile lui.” 

a. Duhul 

b. Puterea 

c. Înțelepciunea 

3. Câte cântări a alcătuit Solomon? 

a. 1000 

b. 1005 

c. 3000 

4. Cui a dat poruncă preotul Iehoiada s-o scoată afară din șiruri pe Atalia, și să ucidă cu sabia pe 

oricine va merge după ea? 

 

a. alergătorilor și căpeteniilor 

b. slujitorilor împăratului 

c. sutașilor care erau în fruntea oștirii 

5. După ce îi va vizita, Pavel dorea să fie petrecut de frații din Corint: 

a. în Macedonia 

b. în Ahaia 

c. în Iudeea 

 

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

1. Adonia   a.  a vărsat sânge fără temei 

2. Solomon uns împărat b.  se clătina pământul de strigătele lor 

3. Ioab    c.  lângă piatra lui Zohelet  

4. Benaia   d.  a fost pus de împărat în locul lui Abiatar 

5. preotul Țadoc  e.  a fost pus de împărat în fruntea oștirii 
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IV. Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

1. Cine a domnit doar șapte zile, sfârșind prin a da foc casei împăratului, unde a și murit? 

2. Pentru cine a zidit Solomon un loc înalt, pe muntele din fața Ierusalimului? (2 elemente) 

3. Ce i-a cerut Ilie femeii văduve din Sarepta, ca să-i aducă? __ __ și o __ de __ (sau o __ __) 

4. Cine a înconjurat cetatea Ierusalimului, când fugarii au făcut o spărtură în zid și au fugit, noaptea? 

5. Hristos a fost răstignit prin _____, dar trăiește prin _____ (total 3 elemente) 

 

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

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

1. Omul lui Dumnezeu din Iuda a strigat împotriva: 

a. lui Ieroboam 

b. altarului din Betel 

c. tuturor capiștilor de înălțimi din cetățile Samariei 

2. Pavel a spus că deseori a fost în primejdii din partea: 

a. tâlharilor 

b. păgânilor 

c. înșelătorilor 

3. Din a cui casă, cine va muri în cetate va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp va fi mâncat 

de păsările cerului? 

 

a. din casa lui Ahab 

b. din casa lui Baeșa 

c. din casa lui Ieroboam 
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