
 

 

 

  

 

 

 

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

1. Atalia era mama lui Ahazia și fata lui Omri. 

2. Pentru că nu căzuse ploaie în țară, pârâul Cherit a secat. 

3. Călărețul care nu a crezut cuvântul Domnului rostit prin Elisei, a murit călcat în picioare de popor, 

la poarta Samariei. 

4. Ieroboam era tare și viteaz. 

5. - 

 

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

(doar un răspuns corect) 

1. După ce a auzit ce dorea să îi facă Izabela, ca să-și scape viața, Ilie a fugit: 

a. și a ajuns la Beer-Șeba, cu slujitorul său 

b. și a ajuns la Beer-Șeba, fără slujitorul său 

c. și a ajuns în pustiu, sub un ienupăr, împreună cu slujitorul său 

2. Ahab s-a vândut ca să facă ce este rău înaintea Domnului, fiind ațâțat de: 

a. Izabela 

b. un duh de minciună 

c. slujitorii săi 

3. Porunca să se caute pentru împăratul David o fată fecioară care să-l îngrijească, a fost dată de: 

a. Bat-Șeba 

b. slujitorii lui David 

c. Solomon 

4. Ce a zidit Ieroboam pe muntele lui Efraim? 

a. cetatea Penuel 

b. cetatea Sihem 

c. ambele variante sunt corecte 

5. Ce a făcut împăratul lui Israel după ce a citit scrisoarea de la împăratul Siriei, privitor la Naaman? 

a. și-a rupt hainele 

b. s-a mâniat 

c. a ars scrisoarea 

 

 

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

1. niște băiețași   a.  „Pace, noule Zimri, ucigașul stăpânului său?” 

2. Ahab    b.  „Suie-te, pleșuvule! Suie-te, pleșuvule!” 

3. Ahia    c.  „Intră, nevasta lui Ieroboam. Pentru ce vrei să te dai drept alta?”  

4. Izabela   d.  „Tu ai mai multă înțelepciune și propășire decât am auzit […]” 

5. împărăteasa din Seba e.  „M-ai găsit, vrăjmaşule?” 
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IV. Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

1. Numiți împăratul care a fost confundat cu Ahab de căpeteniile carelor împăratului Siriei, în luptă. 

_______________________________________________________________________________ 

2. Cum se numesc cele două râuri ale Damascului?  

_______________________________________________________________________________ 

3. Împăratul Iosafat a întrebat de două ori, în contexte diferite, dacă mai este vreun proroc al 

Domnului prin care să-L întrebe pe Domnul. Numiți prorocii menționați în răspunsul primit. 

_______________________________________________________________________________ 

4. Pe cine a ridicat Domnul după Abiam, ca să domnească peste Iuda, lăsând Ierusalimul în picioare? 

_______________________________________________________________________________ 

5. Cum începe a doua epistolă a lui Petru? „__ __, rob și __ al lui Isus Hristos, către […]” 

_______________________________________________________________________________ 

 

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

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

1. Ce a cerut Ghehazi de la Naaman? 

a. un talant de argint 

b. doi talanți de argint 

c. două haine de schimb 

2. Care era semnul ce a arătat că Domnul a vorbit împotriva altarului din Betel? 

a. altarul s-a despicat 

b. cenușa de pe altar s-a vărsat 

c. mâna lui Ieroboam s-a uscat 

3. Ce spune zicala adevărată, conform relatărilor lui Petru? 

a. „Unde este făgăduința venirii Lui?” 

b. „câinele s-a întors la ce vărsase” 

c. „scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă” 
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