
 

 

 

  

 

 

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

1. Solomon a adus pe altarul de aramă arderile-de-tot, darurile de mâncare și grăsimile jertfelor de 

mulțumire pentru sfințirea Casei Domnului. 

2. Lui Hiram nu i-au plăcut cetățile pe care i le-a dat Solomon. 

3. Pe vremea lui Solomon, argintul nu avea nicio trecere. 

4. Obadia se temea mult de Domnul, din tinerețea lui. 

5. Inima lui Solomon i-a fost în totul a Domnului, cum fusese inima tatălui său, David. 

 

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

(doar un răspuns corect) 

1. De câte ori aducea Solomon pe altar arderi-de-tot și jertfe de mulțumire? 

a. la fiecare lună nouă 

b. o dată pe an 

c. de trei ori pe an 

2. Greutatea aurului care venea lui Solomon, pe fiecare an, era de: 

a. 120 de talanți de aur 

b. 600 de sicli de aur 

c. 666 de talanți de aur 

3. Cine a fost singura persoană din casa lui Ieroboam în care s-a găsit ceva bun înaintea Domnului? 

a. Abiia 

b. soția lui Ieroboam 

c. Ieroboam 

4. De unde își aducea (cumpăra) Solomon caii și carele? 

a. din Egipt 

b. din Tir 

c. din Siria 

5. Care din cei de mai jos a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, cum făcea David? 

a. Abiam 

b. Nadab 

c. Asa 

 

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

1. Solomon     a.  și-a făcut chipuri turnate 

2. David    b.  a găsit pe omul lui Dumnezeu sub un stejar  

3. Prorocul din Iuda  c.  a domnit 40 de ani la Ierusalim  

4. Prorocul din Betel  d.  a împărățit 33 de ani la Ierusalim 

5. Ieroboam   e.  a fost omorât de un leu 
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IV. Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

1. Cum se numea nevasta lui Ahab? 

2. Din ce cetate era femeia al cărei fiu a fost înviat la rugăciunea lui Ilie? 

3. Cui a poruncit Domnul să îl hrănească pe Ilie, în fața Iordanului? 

4. Pe ce munte a arătat Ilie că DOMNUL este adevăratul Dumnezeu? 

5. Prorocul din Iuda a strigat împotriva _____ (un element) 

 

 

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

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

1. Solomon a luat ca robi de corvoadă: 

a. pe copiii lui Israel 

b. pe urmașii amoriților 

c. pe urmașii fereziților 

2. Împărăteasa din Seba dat împăratului Solomon: 

a. 120 de talanți de aur 

b. foarte multe mirodenii 

c. pietre scumpe 

3. Împăratul Solomon a întrecut pe toți împărații pământului: 

a. în putere  

b. în bogății 

c. în înțelepciune 
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