
 

 

 

  

 

 

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

1. Domnul i-a făcut lui Solomon făgăduința că îi va da totdeauna o lumină printre fiii săi. 

2. Iehu lucra cu viclenie, ca să omoare pe toți slujitorii lui Baal. 

3. Frații lui Ahazia au fost omorâți la fântâna colibei de întâlnire a unor ciobani, în Samaria. 

4. Atalia a fost omorâtă cu sabia în casa împăratului. 

5. Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric. 

 

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

(doar un răspuns corect) 

1. Cine a văzut un munte plin de cai și de care de foc? 

a. slujitorul lui Elisei 

b. slujitorul lui Ilie 

c. prorocul Ilie 

2. Unde a mers să locuiască sunamita și fiul ei pe care-l înviase Elisei, din cauza foametei din țară? 

a. în Siria 

b. în Damasc 

c. în țara filistenilor 

3. La cine a căzut fierul de la secure în apă, când tăia o bârnă? 

a. la Ghehazi 

b. la Elisei 

c. la unul din fiii prorocilor 

4. De cine a fost omorât Ioas, împăratul lui Iuda, cel care a făcut ce este plăcut înaintea Domnului? 

a. de Atalia 

b. de Iehoiada 

c. de slujitorii săi  

5. Asupra cui și-a pironit Elisei privirea, uitându-se țintă multă vreme, după care a plâns?        
                                            
a. asupra sunamitei 

b. asupra slujitorului său 

c. asupra lui Hazael 

 

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

1. în Samaria    a.  își va face ulițe Ahab, la promisiunea lui Ben-Hadad 

2. în Izreel   b.  erau 70 de fii ai lui Ahab  

3. la Meghido   c.  a fost îngropat Ahazia  

4. în Damasc   d.  a murit Ahazia 

5. în Ierusalim   e.  Ioram era bolnav în pat 
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IV. Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

1. Cine spunea împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostea împăratul Siriei, în odaia de culcare? 

2. În ce cetate a murit Izabela, conform prorociei? 

3. Pe cine a uns ca împărat al lui Israel slujitorul prorocului Elisei, în cetatea Ramot din Galaad? 

4. Ioas a urmat îndrumările preotului _____ 

5. Hazael a fost împăratul _____ 

 

 

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

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

1. Care din afirmațiile de mai jos sunt adevărate cu privire la Ioas? 

a. a fost fiul lui Ahazia 

b. sora lui Ahazia l-a ascuns de privirile Ataliei 

c. a stat 6 ani ascuns în Casa Domnului 

2. Care din cei de mai jos a avut lepră? 

a. Naaman 

b. Azaria 

c. Ghehazi 

3. Ce a văzut împărăteasa din Seba când a ajuns la Ierusalim? 

a. casa pe care o zidise Solomon 

b. locuința slujitorilor lui Solomon 

c. arderile-de-tot pe care le aducea Solomon în Casa Domnului 
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