
 

 

 

  

 

 

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

1. Adonia și-a luat de nevastă pe Abișag. 

2. Solomon s-a încuscrit cu faraon, împăratul Egiptului. 

3. Sihon era împăratul amoriților. 

4. Iuda și Israel erau în număr foarte mare, ca nisipul de pe țărmul mării. 

5. Dumnezeu a dat lui Solomon cunoștințe multe ca nisipul de pe țărmul mării. 

 

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

(doar un răspuns corect) 

1. Ce se știa despre Abișag? 

a. că era egipteancă 

b. că era sunamită 

c. că era moabită 

2. Câți ani a împărățit David peste Israel? 

a. 7 ani 

b. 33 de ani 

c. 40 de ani 

3. Cum a procedat Solomon ca să arate cine era mama adevărată a copilului viu? 

a. a cerut o sabie ca să-l taie 

b. a întrebat pe slujitorii lui 

c. s-a dus pentru o clipă în odaie să se roage 

4. Câți îngrijitori avea Solomon peste tot Israelul?  

a. 11 

b. 12 

c. 24 

5. Unde au fost așezați cei doi heruvimi? 

a. înaintea Locului Preasfânt 

b. în Locul Preasfânt, în mijlocul Casei 

c. în pridvorul dinaintea Templului 

 

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

1. preotul Țadoc  a.  mama lui Solomon  

2. Șimei, fiul lui Ghera  b.  l-a îngrijit pe David la bătrânețe  

3. Bat-Șeba   c.  nevasta lui Solomon  

4. Abișag   d.  l-a uns pe Solomon ca împărat  

5. fata lui faraon   e.  a rostit împotriva lui David mari blesteme  
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IV. Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

1. Cine a dat lui Solomon lemne de cedru și lemne de chiparos, pentru zidirea Templului? 

2. Cine era plin de știință în săvârșirea oricărei lucrări de aramă? 

3. Cine era acoperit cu haine și tot nu se putea încălzi? 

4. La cine s-a dus Adonia să o ceară pe sunamită de nevastă? Menționați numele. 

5. Pe cine nu-l mustrase niciodată tatăl său, zicând: „Pentru ce faci așa?” ? 

 

 

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

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

1. Cine s-a sumețit până acolo încât a zis: „Eu voi fi împărat!” ? 

a. fiul Haghitei 

b. Solomon 

c. Adonia 

2. Care din următoarele afirmații sunt adevărate cu privire la Gabaon? 

a. În acest loc Domnul s-a arătat în vis lui Solomon, noaptea 

b. Era cea mai însemnată înălțime 

c. Acolo a adus Solomon 1000 de arderi-de-tot pe altar 

3. Ce unelte s-au folosit în timpul zidirii Casei Domnului? 

a. ciocan 

b. secure 

c. unelte de fier 
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