
 

 

 

  

 

 

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

1. Solomon a zis despre Adonia că dacă va fi om cinstit, un păr din cap nu-i va cădea la pământ. 

2. Au venit două femei văduve la împăratul Solomon ca să rostească hotărârea pentru copilul viu. 

3. Adonia a fost lovit de Benaia, fiul lui Iehoiada, și a murit. 

4. Hiram a fost fiul unei văduve din seminția lui Neftali și al unui tată din Tir. 

5. Prorocul Ahia a auzit sunetul pașilor nevestei lui Ieroboam, în clipa când intra pe ușă. 

 

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

(doar un răspuns corect) 

1. Când Ilie a chemat pe Dumnezeul adevărat să mistuie arderea-de-tot în fața prorocilor lui Baal și 

Astarteea, a pregătit pentru altar: 

 
a. un junc 

b. doi junci 

c. doi viței 

2. Câți copii a avut femeia pentru care a fost înmulțit untdelemnul? 

a. niciunul 

b. 1 copil 

c. 2 copii 

3. Înainte să-l urmeze pe Ilie și să fie în slujba lui, Elisei a adus ca jertfă: 

a. doi miei 

b. un vițel 

c. o pereche de boi 

4. „Văd tot Israelul risipit pe munți, ca niște oi care n-au păstor.” au fost cuvintele rostite de: 

a. Mica 

b. Elisei 

c. Ghehazi 

5. Elisei i-a spus lui Namaan, printr-un sol, să se scalde: 
                                            
a. de 3 ori în Iordan 

b. de 7 ori în Iordan 

c. de 7 ori în râul Eufratului 

 

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

1. Solomon   a.  dumnezeul Moabului 

2. Ahab    b.  dumnezeul Ecronului 

3. Baal-Zebub   c.  s-a făcut împărat fără să știe David 

4. Chemoş   d.  casă de fildeș 

5. Adonia   e.  mare scaun de domnie, de fildeș 
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IV. Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

1. Ce voia să facă Ahab cu via lui Nabot? (2 elemente) 

2. Împăratul Solomon i-a poruncit lui Șimei să nu iasă din casa din Ierusalim. Dacă va ieși și va trece 

pârâul _____, acesta va muri.  

3. Ilie i-a zis lui Ahab că nu va fi nici _____, nici _____, decât după cuvântul _____ (al cui?) 

4. Cine era tatăl lui Ahab? 

5. Sirienii au venit să-l prindă pe Elisei dar au fost loviți cu orbire. În ce cetate s-au trezit fiind în final? 

 

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

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

1. Unde a fost hrănit Ilie de corbi? 

a. în peșteră 

b. lângă pârâul Cherit 

c. în fața Iordanului 

2. Ce a umplut Casa Domnului, astfel încât preoții n-au mai putut să facă slujba? 

a. fumul 

b. norul 

c. slava Domnului 

3. Ilie a răspuns cuvântului Domnului, din peșteră, spunând că copiii lui Israel: 

a. au părăsit legământul Lui 

b. au sfărâmat altarele Sale 

c. au ucis cu sabia pe prorocii Săi 
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