
                                                                                             Nume și Prenume________________________ 

                                                    1.ÎMPĂRAȚI CAP. 10-11 

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

1.___Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei. 

2.___Împăratul a făcut ca aurul să fie tot așa de obișnuit la Ierusalim ca pietrele. 

3.___Solomon își aducea caii din Egipt. 

4.___Ahia a apucat haina nouă pe care o avea pe el și a rupt-o în 10 bucăți. 

5.___Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, 

urâciunea Moabului, pentru Moloc, urâciunea fiilor lui Amon. 

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

1. Domnul  a zis lui Solomon  că va rupe împărăția și o va da: 

                      a) fiului său 

                      b) slujitorului său  

                      c) dușmanului său 

2. Unde a fugit Hadad când era doar un băiat? 

                      a) Egipt 

                      b) Moab 

                      c) Madian 

3. Cine a ridicat mâna împotriva împăratului Solomon? 

                       a) Șișac 

                       b) Ahia din Silo 

                       c) Ieroboam, fiul lui Nebat 

4. La cine a fugit Ieroboam?   

                        a) Faraon 

                        b) Rezon, fiul lui Eliada 

                        c) Șișac, împăratul Egiptului 

5. Pe cine a întâlnit Ieroboam pe drum? 

                         a) Șișac, împăratul Egiptului 

                         b) prorocul Gad 

                         c) prorocul Ahia din Silo 

III. Faceți asocierea. 

1.___700                                              a) 12 lei 

2.___200                                              b) țiitoare 

3.___300                                                   c) trei mine de aur 

4.___6 trepte                                           d) scuturi mari    

5.___300 de scuturi mici                        e) crăiese împărătești 

IV. Completați spațiile libere. 

1.Împărăteasa __ _____ a auzit de faima lui Solomon.   

2.Câți ani a domnit Solomon? ____. 

3.Cine a domnit în locul lui Solomon?_________________.  

4.Câți talanți de aur soseau în fiecare an lui Solomon?_______. 



5.Pe cine căuta Solomon să-l omoare?_________________. 

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

1.Ce a dat împărăteasa din Seba lui Solomon? 

                         a) 120 de talanți de aur 

                         b)  lemn de șantal 

                         c) multe mirodenii și pietre scumpe  

2.Pe cine a ridicat Domnul ,vrăjmaș lui Solomon?  

                         a) Hadadezer 

                         b) Hadad Edomitul 

                         c) Rezon fiul lui Eliada 

3.Solomon a iubit multe femei străine: 

                         a) Moabite, Amonite 

                         b) Edomite, Sidoniene, Hetite 

                         c) Amorite, Filistene  

VI. Scrieți numele zeilor: 

1. Zeița Sidonienilor era ______________________(8 litere). 

2. Urâciunea Amoniților era ___________________(6 litere). 

3. Urâciunea Moabului era ____________________(6 litere). 

4. Urâciunea fiilor lui Amon era ________________( 5 litere). 

VII. Scrieți numele persoanelor: 

1.Cine a fugit în Egipt la Faraon? ______________ (5 litere). 

2.Cine a fugit de la stăpânul său Hadadezer? _______________( 5 litere). 

3.Cum a pus sora Tehpenei nume fiului său?_________________(8 litere). 

4.Cum se numea mama lui Ieroboam? ______________(5 litere). 

5.Cine a fugit în Egipt la Șișac?________________(8 litere). 

6.Cum se numea fiul lui Solomon? __________________(6 litere). 

 


