
 

 

 

  

 

 

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

1. Pentru că fiul sunamitei bogate a murit, aceasta s-a dus la omul lui Dumnezeu, pe muntele Carmel. 

2. Prin Naaman Domnul a izbăvit pe sirieni. 

3. Sora lui Ahazia i-a pus pe Ioas și pe doica lui în odaia paturilor, în Casa Domnului. 

4. Elisei i-a zis lui Ioas că acesta din urmă îi va bate pe sirieni la Afec, până îi va nimici. 

5. Îngerul Domnului a ucis în tabăra asirienilor o sută optzeci și cinci de mii de oameni. 

 

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

(doar un răspuns corect) 

1. Cine a murit împroșcat cu pietre? 

a. Roboam 

b. Nabot 

c. Ahab 

2. Care împărat a iubit totdeauna pe David? 

a. împăratul Tirului 

b. împăratul Babilonului 

c. împăratul Egiptului 

3. „Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele?” au fost cuvintele rostite poporului de: 

a. Solomon 

b. Ilie 

c. Elisei 

4. La ce se pricepeau sidonienii? 

a. să taie pietre 

b. să taie lemne 

c. să facă corăbii 

5. Mai-marele casei lui Ahab a fost: 
                                            
a. Obadia 

b. Ben-Hadad 

c. Ahazia 

 

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

1. Pădurea Libanului  a.  „te dispreţuieşte şi râde de tine” 

2. Ieroboam   b.  fiul lui Nebat 

3. Asa    c.  tatăl lui Iosafat 

4. „Fecioara, fiica Sionului” d.  casa lui Solomon 

5. „fata Ierusalimului”  e.  „dă din cap după tine” 
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IV. Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

1. Solomon a zis că _____ nu pot să-L cuprindă pe Dumnezeu? (3 elemente) 

2. Împărăteasa din Seba a venit la Ierusalim ca să-l încerce pe Solomon prin _____ (2 elemente) 

3. Ahia i-a zis lui Ieroboam că Domnul va rupe împărăția lui Solomon, și lui îi va da _____ seminții. 

4. În ce locații a așezat Ieroboam cei doi viței de aur pe care-i făcuse? 

5. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine: pe fata lui Faraon, _____ (5 elemente) 

 

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

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

1. Împăratul Solomon a făcut cu lemnul mirositor: 

a. pălimare pentru Casa Domnului 

b. pălimare pentru casa împăratului  

c. harpe și lăute pentru cântăreți  

2. Ce se menționează cu privire la Horeb? 

a. este muntele lui Dumnezeu 

b. până acolo a ajuns Ilie 

c. acolo a pus Moise cele două table de piatră în chivot 

3. Cine erau cei ce au cioplit pietrele și le-au pregătit împreună cu lemnele, pentru zidirea Casei? 

a. lucrătorii lui Hiram 

b. lucrătorii lui Solomon 

c. ghibliții 
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