
 

 

 

  

 

 

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

1. Între Asa şi Baeşa a fost război în tot timpul vieţii lor. 

2. Totdeauna a fost război între Roboam și Ieroboam. 

3. Ahazia, fiul lui Ahab s-a îmbolnăvit și a trimis soli să întrebe pe Dumnezeul lui Israel, ca să știe 

dacă se va vindeca de boală. 

4. Domnul a voit să ridice pe Ilie la cer într-un car de foc. 

5. Pe când cânta cântărețul din harpă, mâna Domnului a fost peste Elisei. 

 

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

(doar un răspuns corect) 

1. Ahazia a murit, după cuvântul Domnului rostit prin Ilie. În locul lui Ahazia a început să domnească: 

a. Ioram 

b. Ahab 

c. Iosafat 

2. Solomon a murit iar în locul lui a domnit fiul său: 

a. Ieroboam 

b. Abiam 

c. Roboam 

3. Ezechia a fost bolnav pe moarte. El s-a întors cu fața _____ și a făcut Domnului o rugăciune. 

a. înspre răsărit 

b. la perete 

c. spre cer 

4. Fiecare din cei doisprezece îngrijitori ai lui Solomon îngrijea de hrana împăratului, timp de: 

a. o lună din an 

b. o zi din săptămână 

c. un an 

5. Unde au murit prorocii lui Baal, după ce au aflat care era adevăratul Dumnezeu?  
                                            
a. la pârâul Chison 

b. la pârâul Chedron 

c. la pârâul Cherit 

 

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

1. Adonia    a.  a fost plin de râvnă pentru Domnul 

2. Abișag   b.  era foarte frumos la chip 

3. Ieroboam   c.  era foarte frumoasă 

4. Solomon   d.  era tare și viteaz 

5. Ilie    e.  era mai înțelept decât orice om 
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IV. Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

1. Ieroboam nu dorea ca poporul să se închine în Casa Domnului din Ierusalim, ca să nu îl urmeze pe 

Roboam. După ce s-a sfătuit, Ieroboam a făcut _____ (3 elemente)  

2. Adonia s-a temut de Solomon și s-a apucat de _____ (2 elemente) 

3. Cine a luat o sută de proroci, i-a ascuns câte cincizeci într-o peșteră și i-a hrănit cu pâine și apă? 

4. Porunca împăratului David a fost ca Solomon să fie căpetenia lui _____ (2 elemente) 

5. Ilie a zis poporului că Dumnezeul care va răspunde prin _____, acela să fie adevăratul Dumnezeu. 

 

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

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

1. Înțelepciunea lui Solomon întrecea: 

a. înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului 

b. toată înțelepciunea egiptenilor 

c. toată înțelepciunea sirienilor 

2. Femeia sunamită s-a întors după șapte ani din țara filistenilor și s-a dus să roage pe împărat: 

a. pentru venitul ei 

b. pentru casa ei 

c. pentru ogorul ei 

3. Ce au adus corăbiile lui Hiram din Ofir? 

a. aur 

b. lemn de santal 

c. pietre scumpe 
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