
 

 

 

  

 

 

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

1. Ioas, fiul lui Ioahaz a fost împăratul lui Iuda. 

2. Ieroboam, fiul lui Nebat făcuse pe Israel să păcătuiască. 

3. Împăratul Ezechia a dărâmat înălțimile, însă, fiul său Manase, le-a zidit din nou. 

4. În Samaria a fost o mare foamete. 

5. Israel a fost dus în robie în Asiria. 

 

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

(doar un răspuns corect) 

1. Cum a murit Elisei? 

a. de bătrânețe 

b. îmbolnăvindu-se de o boală 

c. străpuns cu sulița 

2. Unde este scris ca fiecare să fie omorât pentru păcatul lui? 

a. în cartea Cronicilor împăraților lui Israel 

b. în cartea Legii lui Moise 

c. în cartea Psalmilor 

3. Elisei s-a mâniat pe Ioas, împăratul lui Israel, pentru că trebuia să lovească cu săgeți în pământ: 

a. de 3 ori 

b. de 5 ori 

c. de 5 sau 6 ori 

4. Ce a făcut împăratul Ezechia cu scrisoarea pe care a primit-o, prin soli, de la împăratul Asiriei? 

a. a ars-o 

b. a rupt-o 

c. a întins-o înaintea Domnului 

5. Domnul îi spusese lui Iehu că fiii lui până la al _____ vor ședea pe scaunul de domnie al lui Israel.  
                                            
a. treilea neam 

b. patrulea neam 

c. miilea neam 

 

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

1. Nehuștan    a.  șarpele de aramă 

2. Rabșache   b.  a fost trimis de împăratul Asiriei în Ierusalim, la Ezechia  

3. prorocul Isaia   c.  fiul lui Amoț  

4. „din Ierusalim...”  d.  „va ieși o rămășiță” 

5. „din muntele Sionului” e.  vor ieși cei scăpați 
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IV. Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

1. Numiți împăratul lui Iuda care s-a alipit de Domnul, nefiind vreunul ca el, înainte sau după acesta. 

2. La vederea cetei de _____, s-au grăbit și au aruncat mortul în mormântul lui Elisei. 

3. Cine a găsit cartea Legii în Casa Domnului, pe vremea împăratului Iosia? 

4. Prin cine i-a spus Domnul lui Ezechia să rânduiască ce are de rânduit casei sale, fiindcă va muri? 

5. Ce i-au pus lui Ezechia pe umflătură, vindecându-se astfel? (3 elemente) 

 

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

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

1. Care din următoarele lucruri le-au făcut copiii lui Israel, când au părăsit toate poruncile Domnului? 

a. și-au făcut viței turnați 

b. s-au închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor 

c. au slujit lui Baal 

2. Împăratul Ezechia a zis că dumnezeii neamurilor erau: 

a. lucrări făcute de mâna omului 

b. lemn și piatră 

c. fân și trestie 

3. Împăratul Iosia a poruncit să se scoată din Templul Domnului toate sculele făcute pentru: 

a. toată oștirea cerurilor 

b. Astarteea 

c. Baal 
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