
                                                                                              Nume și Prenume________________________                                                                  

                                                1.ÎMPĂRAȚI CAP. 3-4 

I.Puneti A (adevărat) sau F(fals) în dreptul fiecărei afirmații. 

1.___La Gabaon Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea. 

2.___ Lui Dumnezeu nu i-a plăcut cererea lui Solomon. 

3.___ La împărat au venit două femei curve să le facă dreptate. 

4.___ Solomon era mai înțelept decât oricare om. 

5.___ Solomon avea 40 000 de iesle pentru caii de la carele lui și 12 000 de călăreți. 

6.___ Oamenii veneau din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui David. 

II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect(doar un singur răspuns corect). 

1.Unde s-a dus Solomon să aducă jertfe? 

                           a) Ierusalim 

                           b) Gabaon 

                           c) Ghihon 

2.Câte arderi de tot a adus Solomon? 

                           a) 100 

                           b) 2 000 

                           c) 1 000 

3. Mama copilului a fost: 

                           a) cea care a zis să-l taie 

                           b) cea care a zis  să nu-l omoare și să îl dea celeilalte 

                           c) niciuna 

4. Tot Israelul s-a temut de împărat căci au văzut că: 

                            a) înțelepciunea lui Dumnezeu era în el 

                            b) era foarte înțelept 

                            c) rezolva problemele cu sabia 

5. Câte cântări a alcătuit Solomon? 

                            a) 1 000 

                            b) 1 005 

                            c) 1 010 

III. Faceți asocierea. 

1.___ Benaia                                               a) scriitor 

2.___ Țadoc și Abiatar                              b) logofeți 

3.___ Iosafat, fiul lui Ahilud                     c) slujbaș de stat 

4.___ Elihoref și Ahia                                d) preoți 

5.___ Zabud, fiul lui Natan                       e) peste oștire 

IV. Completați spațiile libere. 

1.Pe cine a luat Solomon de nevastă? ___________ ______ ________________. 

2.Pe cine iubea Solomon? ___________________. 

3. Ce a cerut Solomon Domnului? ____ _______________ _________________. 

4. După ce le-a ascultat pe cele două femei, împăratul a cerut o _______________. 



5. Cum se chemau fetele lui Solomon? ______________ și _________________. 

6. Câte pilde a rostit Solomon? _________________. 

V. Încercuiți răspunsurile corecte (poate fi niciunul, unul, două sau trei răspunsuri corecte). 

1.Ce i-a promis Domnul că îi va da lui Solomon? 

                            a) o inimă înțeleaptă și pricepută 

                            b) bogății și slavă 

                            c) îi va lungi zilele dacă va umbla în căile Domnului și va păzi poruncile 

2. În timpul lui Solomon tot Iuda și Israel au locuit în liniște fiecare: 

                             a) în casa lui 

                             b) sub via lui 

                             c) sub smochinul lui 

3. Solomon a vorbit despre: 

                              a) copaci, de la cedrul care crește în Liban până la isopul care crește pe zid  

                              b) dobitoace, păsări 

                              c) târâtoare, pești 

VI.Scrieți numărul corespunzător, folosind cifrele: 0, 1, 2, 3, 4, 6. 

1.Solomon a adus ___________ de arderi de tot pe altar. 

2.În fiecare zi Solomon mânca: 

            -- _____ de cori de floare de făină 

            -- _____ de cori de altă făină 

            -- _____ boi grași 

            -- _____ boi de păscut 

            -- _____ oi, afară de cerbi, căprioare, ciute și păsări îngrășate. 

3.Solomon avea: 

           -- ____________ de iesle pentru caii de la carele lui 

           -- ____________ de călăreți 

4. Solomon a rostit: 

           -- __________ de pilde 

5. Solomon a compus: 

           -- __________ cântări 

 


