
 

 

 

  

 

 

 

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

1. Manase a fost îngropat în casa lui, în pustie. 

2. Faraon Neco i-a schimbat lui Eliachim numele în Ioiachim. 

3. Menahem a dat împăratului Asiriei o mie de talanți de argint, ca să-l ajute să-și întărească domnia. 

4. Nebuzaradan a fost slujitorul împăratului Babilonului. 

5. - 

 

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

(doar un răspuns corect) 

1. „Este oare vremea de luat argint, haine […]?” i-a spus: 

a. Ilie lui Ahab 

b. Elisei lui Ghehazi 

c. Isaia lui Ezechia 

2. Cât timp a durat zidirea Casei Domnului și a casei împăratului (Solomon)? 

a. 7 ani 

b. 12 ani 

c. 20 de ani 

3. Cine a dat numele Samaria unei cetăți, ce a devenit apoi capitală a împărăției lui Israel? 

a. Omri 

b. Ahab 

c. împăratul Babilonului 

4. Din ce cetate era Elisei? (locul natal) 

a. Galaad 

b. Abel-Mehola 

c. Dotan 

5. - 

a.  

b.  

c.  

 

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

1. Ahab    a.  plin de lepră, alb ca zăpada 

2. Iosia    b.  carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș 

3. Ioas    c.  nenorocirea nu va veni în timpul vieții lui, peste cetate (Ierusalim) 

4. Naaman   d.  nenorocirea nu va veni în timpul vieții lui, peste casa lui 

5. Ghehazi   e.  slujitorii lui s-au răsculat și l-au lovit (omorât) 
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IV. Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

1. „Iuda și Israel, de la __ până la __, au locuit în liniște fiecare sub __ lui și sub __ lui, în tot timpul lui 

Solomon.” 

_______________________________________________________________________________ 

2. Numiți 8 proroci din 1,2 Împărați, înafară de prorocița Hulda și de Zedechia, fiul lui Chenaana. 

_______________________________________________________________________________ 

3. Ce a găsit Ilie la căpătâiul lui, unde a adormit sub un ienupăr? (4 elemente) 

_______________________________________________________________________________ 

4. Numiți cele două fiice ale lui Solomon. 

_______________________________________________________________________________ 

5. Ce locuiește trupește în Hristos? (2 elemente) 

_______________________________________________________________________________ 

 

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

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

1. Cum arăta scaunul de domnie al lui Solomon, nefăcându-se pentru vreo împărăție unul ca acesta? 

a. avea șase trepte 

b. avea pe fiecare treaptă un leu pe o parte și un leu pe cealaltă parte 

c. era făcut din fildeș și acoperit cu aur curat 

2. Cine rostea expresia: „Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor [...]” ? 

a. Ahab 

b. Ben-Hadad 

c. Izabela 

3. Pentru cine a zis Pavel că duce o mare luptă? 

a. pentru cei din Laodiceea 

b. pentru frații din Colose 

c. pentru toţi cei ce nu i-au văzut faţa în trup 
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