
 

 

 

  

 

 

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

1. David nu mai putea să vadă, căci ochii i se întunecaseră de bătrâneţe. 

2. Ahab a fost fiul lui Omri și a domnit peste Israel la Samaria. 

3. După ce s-a uitat a șaptea oară înspre mare, slujitorul lui Ilie a văzut că se ridică un mic nor din 

mare, ca o palmă de om. 

4. După cutremurul de pământ a venit un foc, dar Domnul nu era în focul acela. 

5. Pentru că s-a smerit înaintea Lui, Domnul nu va aduce nenorocirea peste Ahab, în timpul vieții lui. 

 

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

(doar un răspuns corect) 

1. Hiram din Tir era fiul unei văduve din seminția lui: 

a. Manase 

b. Neftali 

c. Iuda 

2. Din ce cauză n-a putut să zidească David o Casă Domnului? 

a. din pricina războaielor 

b. din pricina bătrâneții 

c. din pricina păcatelor sale 

3. Ce nume le-a dat Hiram cetăților primite de la Solomon, pentru că nu i-au plăcut? 

a. țara Cabul 

b. „Ce cetăţi mi-ai dat, frate?” 

c. Milo 

4. Cine l-a omorât pe împăratul Iosia, cel ce a restabilit prăznuirea Paștelor? 

a. împăratul Asiriei 

b. împăratul Egiptului 

c. împăratul Moabului 

5. Iosua a fost fiul lui:  
                                            
a. Amoț 

b. Ahaz 

c. Nun 

 

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

1. Namaan    a.  dregător 

2. Șebna   b.  arhivar (scriitor)  

3. Seraia   c.  mare preot 

4. Ioah    d.  logofăt 

5. Ghedalia   e.  căpetenia oștirii împăratului Siriei 
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IV. Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

1. Ce a făcut Faraon Neco cu Ioahaz, fiul lui Iosia, ca să nu mai domnească la Ierusalim?  

2. Cum se numea împăratul Babilonului, cel care a ridicat întărituri de jur împrejurul Ierusalimului? 

3. Numiți împăratul care a murit lovit de un arc tras la întâmplare la încheietura platoșei acestuia. 

4. Elisei a întrebat-o pe femeia văduvă și cu datorii, ce are acasă, iar aceasta i-a răspuns că nu are 

decât _____ (3 elemente) 

5. N-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul și din 

toată puterea lui, întocmai după toată Legea lui Moise. Chiar după el n-a fost niciunul ca el. Despre 

cine este vorba? 

 

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

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

1. De ce voia Domnul să lepede pe Iuda dinaintea Lui? 

a. din pricina tuturor păcatelor săvârșite de Manase 

b. din pricina sângelui nevinovat pe care-l vărsase Manase 

c. pentru că a trimis soli să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului 

2. Ce a făcut Nebuzaradan după ce a intrat în Ierusalim? 

a. a ars Casa Domnului 

b. a ars casa împăratului 

c. a ars toate casele Ierusalimului 

3. Domnul a arătat o mare bunăvoință față de David, pentru că acesta umbla înaintea Domnului: 

a. în credincioșie 

b. în dreptate 

c. în frică 
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