
 

 

 

  

 

 

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

1. Evil-Merodac, împăratul Babilonului l-a scos pe Ioiachin din temniță și i-a vorbit cu bunătate. 

2. Ioab, fiul Țeruiei și preotul Țadoc au trecut de partea lui Adonia. 

3. Prorocul Ahia a rupt haina cea nouă de pe el în douăsprezece bucăți. 

4. Asa a domnit peste Iuda și a făcut ce este plăcut înaintea Domnului. 

5. Din pricina cuvintelor pe care i le spusese Nabot, Ahab a intrat în casă trist și mâniat. 

 

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

(doar un răspuns corect) 

1. Cui i-a cerut Ahab să-l scoată din câmpul de bătaie, fiindcă era greu rănit? 

a. cărăușului său 

b. slujitorului său 

c. unui om care l-a întâlnit rănit pe câmp 

2. Câți ani a mai adăugat Domnul zilelor lui Ezechia, după rugăciunea acestuia? 

a. 5 ani 

b. 7 ani 

c. 15 ani 

3. Ce împărat a fost legat cu lanțuri de aramă și dus în Babilon? 

a. Zedechia 

b. Ahazia 

c. Ahaz 

4. _____ lui Solomon se răspândise printre toate neamurile de primprejur. 

a. înțelepciunea 

b. puterea 

c. faima 

5. Ilie era unul din locuitorii: 
                                            
a. Samariei 

b. Galaadului 

c. Ierusalimului 

 

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

1. Ahazia   a.  i-a zis nevestei lui Ahab de prorocul Elisei 

2. o fetiță din Israel  b.  a căzut prin zăbrelele odăii de sus 

3. șarpele de aramă  c.  avea 8 ani când s-a făcut împărat 

4. Ezechia   d.  Moise 

5. Iosia    e.  cadranul soarelui 
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IV. Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

1. Pe ce a fost așezată marea de aramă? (2 elemente) 

2. Cum se mai spune cetății lui David?  

3. Solomon s-a alipit de neamurile (păgâne), târât de _____ 

4. În ce țară a fugit Hadad, de frica împăratului David care a bătut atunci Edomul? 

5. Ce făcea Elisei chiar în momentul în care Ilie l-a găsit (întâlnit)? 

 

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

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

1. Solomon a zis în rugăciunea lui că Dumnezeu ține _____ față de robii Săi care umblă înaintea Sa. 

a. credincioșia 

b. legământul 

c. îndurarea 

2. În visul lui de la Gabaon, Solomon i-a răspuns Domnului: 

a. că el nu este decât un tânăr 

b. să-i dea o inimă pricepută 

c. că el nu este încercat 

3. Ce a zis Ilie că probabil făcea Baal, când prorocii săi se rugau acestuia? 

a. are treabă 

b. este în călătorie 

c. se gândește la ceva 
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