
                                                                                             Nume și Prenume________________________ 

                                                    1.ÎMPĂRAȚI CAP. 1-2 

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

1.___ Adonia, fiul Haghitei s-a sumețit( mândrit) și a zis:,, Eu voi fi împărat!,,. 

2.___ Barzilai Galaaditul a arătat bunăvoință lui David când fugea de fiul său Absalom. 

3.___ Solomon a cerut de nevastă pe Abișag, Sunamita. 

4.___ Ioab a fugit la Cortul Domnului și s-a apucat de coarnele altarului. 

5.___ Au pus pe Solomon călare pe măgarul împăratului și l-au dus la Ghihon. 

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

1.Cu ce îl acopereau pe David și nu se putea încălzi? 

                               a) pături 

                               b) haine 

                               c) plapume 

2.Cum se chema fata tânără și frumoasă care a slujit pe David? 

                                a) Haghita, Sunamita 

                                b) Bat-Șeba 

                                c) Abișag, Sunamita 

3.Adonia s-a temut de Solomon și s-a dus de s-a apucat de: 

                                 a) coarnele altarului 

                                 b) veșmântul lui Solomon 

                                 c) plâns 

4.Ioab a ucis cu sabia pe doi bărbați mai drepți și mai buni decât el: 

                                  a) Amasa și Ner 

                                  b) Abner și Amasa 

                                  c) Abner și Ieter 

5.La cine au fugit doi slujitori a lui Șimei? 

                                  a) preotul Abiatar 

                                  b) Barzilai Galaaditul 

                                  c) Achiș împăratul Gatului 

III. Faceți asocierea. 

1.___ Benaia                                  a) fiul Țeruiei 

2.___ prorocul                               b) Natan 

3.___ Zohelet                                 c) Țadoc, Abiatar 

4.___ Ioab                                       d) fiul lui Iehoiada 

5.___ preoți                                    e) En-Roguel 

 IV. Completați spațiile libere. 

1.Împăratul David era ______________, înaintat în vrâstă. 

2.Cine a zis: ,,Eu voi fi împărat’’? ______________. 



3.Pe cine a uns preotul Țadoc împărat la Ghihon? _______________. 

4.Cât timp a domnit David peste tot Israelul? ______________. 

5.Cine a fost scos din slujba de preot? ______________. 

6.Solomon a scos un preot din slujba de preot al Domnului ca să împlinească cuvântul 

rostit de Domnul asupra casei lui _________ în Silo. 

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

corecte). 

1.Care din următorii oameni nu au fost cu Adonia, când a vrut să se facă împărat? 

                     a) Șimei, Rei și vitejii lui David  

                     b) Benaia, fiul lui Iehoiada 

                     c) preotul Țadoc, prorocul Natan 

2.Pe cine a lovit Benaia, fiul lui Iehoiada și a murit? 

                     a) Adonia, fiul Haghitei 

                     b) Ioab, fiul Țeruiei 

                     c) Șimei, fiul lui Ghera 

3.David a împărațit? 

                      a) 41 de ani 

                      b) 33 de ani la Ierusalim 

                      c) 7 ani la Hebron 

VI. Folosind literele din paranteză, scrie răspunsul corect. 

1.Cine s-a făcut singur împărat?( d o i a n a)______________. 

2.Cine a fost uns împărat din ordinul lui David?( o m n o l o s)________________. 

3.Cine a fost scos din slujba de preot?( b a t r i a a)_______________. 

4.Pe cine a cerut Adonia de nevastă?( g a ș i b a )________________. 

5.Cine era mama lui Solomon?( t a b – b a e ș) ________________. 

6. Cine nu-l mustrase (certase) niciodată pe Adonia?( a v d i d) ____________. 

7.Cum era Adonia la chip? ( m o s r u f)______________. 

8.Cine a sfătuit-o pe Bat-Șeba să meargă la David? ( t a n a n)_______________. 

9. Unde l-au uns împărat pe Solomon? ( h i h o n g)_______________. 

10. Cine i-a spus lui Adonia că împăratul David a făcut împărat pe Solomon?                  

( n a t a n o i)_________________. 

11. Pentru cine a pus Solomon un scaun și ea a șezut la dreapta lui?( e b a ș- b a t) 

______________. 

12.  Cine s-a dus și s-a apucat de coarnele altarului?( n i a d o a ) și (b i o a) 

____________ și ________. 

 

Dumnezeu să te binecuvânteze!    

 

                                         



                                                                                              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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Nume și Prenume________________________ 

                                                    1.ÎMPĂRAȚI CAP. 5-7 

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

1.___Hiram, împăratul Tirului iubise întotdeauna pe David. 

2.___Slujitorii lui Hiram vor coborî lemnele din Liban la mare și le vor trimite pe mare pe 

plute. 

3.___Solomon a zidit Casa Domnului în a patru sute nouăzecilea an după ieșirea copiilor lui 

Israel din Egipt. 

4.___Și a făcut o casă la fel cu pridvorul acesta pentru fata lui Hiram, pe care o luase de 

nevastă. 

5.___Stâlpii pe care i-a așezat în pridvorul Templului i-a numit: Iachin și Boaz. 

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

1.Din ce pricină nu a putut zidi David o Casă Domnului? 

                 a) nu avea bani suficienți 

                 b) războaielor cu care l-au înconjurat vrăjmașii lui 

                 c) a păcătuit cu Bat-Șeba 

2.Din ce fel de lemn erau făcuți cei doi heruvimi? 

                  a) chiparos 

                  b) cedru 

                  c) măslin sălbatic 

3.Uneltele pe care le-a făcut Hiram pentru Casa Domnului din aramă lustruită, 

împăratul a pus să le toarne în: 

                   a) câmpia Iordanului, într-un pământ humos 

                   b) câmpia Ierihonului, într-un pământ bun 

                   c) câmpia Sucotului, într-un pământ humos 

4.În câți ani a isprăvit(terminat) Solomon de zidit casa lui? 

                    a) 7 ani 

                    b) 13 ani 

                    c) 10 ani 

5.Pe ce era așezată marea de aramă? 

                     a) 12 boi 

                     b) 12 lei 

                     c) 10 boi 

III. Faceți asocierea. 

1.___ 70 000                             a) pe lună cu schimbul 

2.___ 80 000                             b) oameni de corvoadă 

3.___ 30 000                             c) purtau poverile 

4.___   3 300                             d) tăiau pietrele în munți 

5.___ 10 000                             e) căpetenii 



IV. Completați spațiile libere. 

1.Câți ani a zidit Solomon Casa Domnului?_________. 

2.Ce i-a dat Domnul lui Solomon după cum îi făgăduise? _________________. 

3.Solomon a pregătit Locul Preasfânt înăuntru în mijlocul casei ca să așeze acolo 

________________ _____________________ _________________. 

4.Cine a hărăzit(pregătit) argint, aur și unelte pentru Casa Domnului?_____________. 

5.Solomon a zis lui Hiram că ei nu știu să taie lemne ca ________________. 

6.Solomon a lăsat toate aceste unelte necântărite, căci erau foarte ___________ și 

greutatea ____________ nu se putea socoti. 

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

1.Ce nu s-a auzit în timpul zidirii? 

                 a) nici ciocan, nici secure 

                 b) nici o unealtă de fier 

                 c) nici un strigăt 

2.Ce a acoperit Solomon cu aur? 

                  a) toată Casa Domnului 

                  b) tot altarul 

                  c) heruvimi 

3.Hiram, fiul unei văduve din seminția lui Neftali și al unui tată din Tir era plin de: 

                  a) mândrie 

                  b) înțelepciune, pricepere 

                  c) știință în săvârșirea(facerea) oricărei lucrări de aramă 

 

Dumnezeu te iubește! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Nume și Prenume________________________ 

                                                    1.ÎMPĂRAȚI CAP. 8-9 

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

1.___ În clipa când au ieșit preoții din Locul Sfânt, norul a umplut Casa Domnului. 

2.___ Lui Hiram i-au plăcut cetățile pe care i le-a dat Solomon. 

3.___ Solomon a întrebuințat ca robi de corvoadă pe copii lui Israel. 

4.___ Slujitorii lui Hiram s-au dus la Ofir și au luat de acolo aur, 420 de talanți pe care i-au 

adus la Solomon. 

5.___ Domnul s-a arătat  a doua oară lui Solomon , cum i se arătase la Gabaon. 

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

1.Dacă Israel se va abate de la Domnul va ajunge de: 

                      a) râsul popoarelor 

                      b) râs și pomină 

                      c) batjocură 

2.Câte cetăți i-a dat Solomon lui Hiram? 

                       a) 20 

                       b) 10 

                       c) 15 

3.Ce cetate a dat Faraon ca zestre(dar de nuntă) fetei lui? 

                        a) Elot 

                        b) Ghezerul 

                         c) Ețion-Gheber 

4.Când fata lui Faraon s-a suit în casa ei, Solomon a zidit: 

                          a) Milo 

                          b) Elotul 

                          c) Tadmorul 

5.Cât timp a prăznuit(sărbătorit) Solomon sărbătoarea când a sfințit Templul? 

                           a) 10 zile 

                           b) 7 zile 

                           c) 14 zile 

III. Faceți asocierea. 

1.___  22 000                                 a) oi 

2.___120 000                                 b) Cabul 

3.___ țara                                        c) căpetenii 

4.___ corăbii                                   d) boi 

5.___  550                                        e) Ețion-Gheber 

IV. Completați spațiile libere. 

1.Preoții au adus  chivotul legământului Domnului în Locul ____________ al Casei, în 

______________ ___________________ sub aripile heruvimilor. 



2.În chivot nu erau decât cele două ____________ de ______________ pe care le-a pus 

______________ în el la Horeb. 

3.Preoții n-au putut să rămână acolo să facă slujba din pricina norului, căci ___________ 

_____________ umpluse Casa Domnului. 

4.Cine a binecuvântat pe toată adunarea lui Israel? ________________. 

5.Cine avea de gând să zidească o Casă Domnului? ______________. 

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

1.Preoții și Leviții au adus la Ierusalim: 

                      a) chivotul Domnului 

                      b) Cortul întâlnirii 

                      c) toate uneltele sfinte care erau în Cort 

2.Solomon s-a rugat: dacă Israel va fi bătut de vrăjmaș, pentru că a păcătuit împotriva 

Domnului, și apoi se vor întoarce la Domnul: 

                       a) ascultă-i din ceruri 

                       b) iartă păcatul poporului tău Israel 

                       c) întoarce-i în țara pe care ai dat-o părinților lor 

3.Pe cine a adunat Solomon la Ierusalim? 

                        a) bătrânii lui Israel 

                        b) toate căpeteniile semințiilor 

                        c) căpeteniile familiilor lui Israel 

VI.Subliniază varianta corectă: 

a)Solomon s-a așezat înaintea templului / altarului Domnului, în fața întregii adunări /țări a 

lui Israel. Și-a întins mâinile spre cer / Dumnezeu. 

b) Ochii Tăi să fie mereu / zi și noapte / necurmat deschiși asupra locuinței / casei acesteia. 

c)Dacă va greși /păcătui cineva împotriva aproapelui / împăratului său și va fi silit să facă un 

legământ / jurământ  și va veni să jure / plângă înaintea altarului Tău, răspunde-i / ascultă-l 

din ceruri. 

d) Când dușmanul / străinul, va veni dintr-o țară îndepărtată / apropiată, pentru templul 

/Numele Tău, căci  se va ști că Numele Tău este tare / mare, mâna Ta este puternică / tare și 

brațul Tău este întins, ascultă-l din ceruri, și dă străinului aceluia tot ce-Ți va cere / pofti. 

e)Când poporul / împăratul  va ieși la luptă / război, urmând calea pe care o vei spune / 

porunci Tu; dacă vor face rugăciuni Domnului, cu fețele / privirile întoarse spre cetatea pe 

care ai ales-o Tu, ascultă / ia aminte din ceruri la strigătele / rugăciunile și cererile lor și fă-le 

dreptate. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Nume și Prenume________________________ 

                                                    1.ÎMPĂRAȚI CAP. 12-13 

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

1.___Roboam a spus:„Degetul meu cel mic va fi mai gros decât coapsele tatălui meu”. 

2.___ Roboam a ascultat de sfatul bătrânilor. 

3.___ Ieroboam a făcut o casă de înălțimi și a pus preoți luați din tot poporul, care nu făceau 

parte din fii  lui Levi. 

4.___ Un proroc bătrân din Betel a mințit pe omul lui Dumnezeu. 

5.___ Casa lui Ieroboam a fost nimicită și ștearsă de pe fața pământului pentru că sfințea 

preot al înălțimilor pe oricine dorea. 

6.___ Roboam n-a ascultat de popor, căci lucrul acesta era cârmuit de Domnul, în vederea 

împlinirii cuvântului pe care îl spusese Domnul prin Ahia  din Silo. 

 

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

1.Ce s-a întâmplat cu mâna lui Ieroboam care a întins-o spre omul lui Dumnezeu? 

                  a) s-a umplut de lepră 

                  b) s-a uscat și nu a putut să o întoarcă înapoi 

                  c) s-a blocat 

2.Semnul care arată că Domnul a vorbit împotriva altarului: 

                  a) altarul se va despica  

                  b) cenușa de pe el se va vărsa 

                  c) ambele variante sunt corecte 

3.Un proroc bătrân din Betel a spus omului lui Dumnezeu că: 

                  a) i-a vorbit un înger 

                  b) i-a vorbit Dumnezeu 

                  c) i-a vorbit un prooroc 

4.Leul care omorâse pe omul lui Dumnezeu: 

                  a) mâncase trupul 

                  b) sfâșiase pe măgar 

                  c) nu mâncase trupul și nu sfâșiase pe măgar 

5.Prorocul bătrân ceruse să fie îngropat: 

                  a) la Betel 

                  b) în mormântul omului lui Dumnezeu 

                  c) în mormântul lui David 

 

III. Faceți asocierea. 

1.___ Adoram                                  a) din Iuda 

2.___ Roboam                                 b) Betel, Dan 

3.___ Ieroboam                               c) ucis cu pietre 

4.___ 2 viței de aur                         d) s-a grăbit să fugă 

5.___ omul lui Dumnezeu              e) a zidit Sihemul și Penuel 



 

IV. Completați spațiile libere. 

1. Pe cine a vrut tot Israelul să-l facă împărat la Sihem? ________________. 

2. Care a fost singura seminție care a mers după casa lui David? ________________. 

3. Pe cine a făcut tot Israelul împărat?___________________. 

4. Cine a vorbit prorocului bătrân când stătea la masă cu omul lui 

Dumnezeu?______________ __________________. 

5.De cine a fost omorât omul lui Dumnezeu? ______ _____________. 

 

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

1. Roboam a răspuns lui Ieroboam și poporului: 

                         a) tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu vi-l voi face și mai greu 

                         b) tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu vi-l voi ușura 

                         c) tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioni 

2. Ce poruncă i-a fost dată prin Cuvântul Domnului, omului lui Dumnezeu? 

                         a) să nu mănânce pâine în Betel 

                         b) să nu bea apă în Betel 

                         c) să nu se întoarcă pe drumul pe care se va duce 

3. Ce a strigat omul lui Dumnezeu împotriva  altarului: 

                          a) se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosia 

                          b) Iosia v-a înjunghia pe altar pe preoții înălțimilor 

                          c) pe altar se vor arde oseminte omenești 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Nume și Prenume________________________ 

                                                    1.ÎMPĂRAȚI CAP. 14-15 

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

1.___Ieroboam a făcut mai mult rău decât toți cei ce erau înaintea lui. 

2.___David făcuse ce este plăcut înaintea Domnului și nu se abătuse de la nici una din 

poruncile Lui, afară de întâmplarea cu Urie Hetitul. 

3.___Nevasta lui Ieroboam a ajuns la Tirța și cum a atins pragul casei, copilul s-a însănătoșit. 

4.___Abiam s-a dedat (a făcut) la toate păcatele pe care le făcuse tatăl său Roboam. 

5.___Asa a făcut ce este plăcut înaintea Domnului ca tatăl său David. 

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

1. Cum se numea fiul lui Ieroboam în care Domnul a găsit ceva bun? 

                             a) Abiia 

                             b) Ahia 

                             c) Nadab 

2. Asa a scos din țară pe: 

                             a) mincinoși 

                             b) săraci 

                             c) sodomiți 

3. Cine a sfărmat idolul Astarteei pe care îl făcuse mama sa și l-a ars în pârâul Chedron? 

                             a) Baeșa 

                             b) Asa 

                             c) Abiam 

4. Cine a ucis toată casa lui Ieroboam? 

                              a) Abiam 

                              b) Baeșa 

                              c) Asa 

5. Cine a împărățit după Ieroboam? 

                             a) Nadab 

                             b) Baeșa 

                             c) Șișac 

III. Faceți asocierea. 

1.___ Roboam                                             a) 2 ani 

2.___ Abiam                                                b) 22 ani 

3.___ Asa                                                      c) 41 ani 

4.___ Ieroboam                                           d) 3 ani 

5.___ Nadab                                                 e) 17 ani 

IV. Completați spațiile libere. 

1. A cui soție a vrut să se dea drept alta înaintea prorocului Ahia?__________________. 

2. Ce au existat în țară pe vremea lui Roboam? ___________________. 

3. În al 5-lea an al împărățirii lui Roboam, Șișac, împăratul Egiptului  s-a suit împotriva 

___________________. 



4. Asa la bătrânețe a fost bolnav de __________________. 

5. Cine a domnit în locul lui Asa? ________________. 

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

1.Ce a luat nevasta lui Ieroboam cu ea pentru proroc? 

                        a) 10 pâini, turte 

                        b) 1 vas cu miere 

                        c) 1 talant 

2.Cum vor muri toți din casa lui Ieroboam? 

                       a) cel ce va muri în cetate va fi mâncat de câini 

                       b) cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului 

                       c) cel bătrân sătul de zile 

3.Ce a luat Șișac, împăratul Egiptului din Iuda? 

                        a) vistieriile casei Domnului 

                        b) vistieriile casei împăratului 

                        c) scuturile de aur pe care le-a făcut Solomon 

4.Iuda a făcut ce este rău înaintea Domnului stârnindu-i gelozia: 

                        a) și-au zidit înălțimi cu stâlpi închinați idolilor și Astarteei 

                        b) au fost chiar și sodomiți în țară 

                        c) au făcut de toate urâciunile neamurilor 

5.Între cine a fost război tot timpul? 

                        a) Roboam și Ieroboam 

                        b) Abiam și Ieroboam 

                        c) Asa și Baeșa 

 

VI.Completați după exemplul dat: 

Împărat peste tot Israelul                  părinți                 câți ani a domnit                bun sau rău 

    Solomon                             David și Bat-Șeba                  40 ani                început bun, sfârșit rău 

Împărat peste Israel                            părinți                 câți ani a domnit                bun sau rău 

   _______________                     Nebat                             __________                     __________ 

_________________            _______________               2 ani                                  __________ 

________________                     Ahia                                 __________                     __________ 

Împărat peste Iuda                             părinți                   câți ani a domnit                bun sau rău 

________________       __________și Naama               ____________                  __________ 

          Abiam                     __________și __________            3 ani                             __________ 

________________       Abiam și _____________          ____________                __________ 

Iosafat 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Nume și Prenume________________________ 

                                                    1.ÎMPĂRAȚI CAP. 16-17 

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

1.___Ahab a ridicat un altar lui Baal în templul lui Baal și a făcut un idol Astarteei. 

2.___Ilie a zis văduvei din Sarepta:„Du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să 

beau,”„și o bucată de pâine în mâna ta”. 

3.___„Făina din oală n-a scăzut și undelemnul din ulcior nu s-a  împuținat, după cuvântul pe 

care-l rostise Domnul prin Iehu.” 

4.___Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. 

5.___Cine va muri în cetate din casa lui Baeșa va fi mâncat de păsările cerului, și cine va muri 

pe câmp va fi mâncat de câini. 

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

1.Prin cine a vorbit Cuvântul Domnului împotriva lui Baeșa? 

                    a) Ilie, tișbitul 

                    b) Ahia din Silo 

                    c) Iehu, fiul lui Hanani 

2.Cine a intrat, l-a lovit și l-a ucis pe împăratul Ela? 

                     a) Tibni 

                     b) Zimri 

                     c) Omri 

3.Cum a murit Zimri? 

                      a) era bolnav 

                      b) a dat foc casei împăratului peste el 

                      c) a fost ucis de Omri 

4.Cine s-a îmbolnăvit și n-a mai rămas suflare în el? 

                      a) fiul văduvei 

                      b) Ilie 

                      c) Ela 

5.Cine a spus lui Ilie:„Cunosc acum că ești om al lui Dumnezeu, și Cuvântul Domnului 

în gura ta este adevăr!” 

                       a) văduva din Sarepta 

                       b) Ahab 

                       c) Iehu 

III. Faceți asocierea. 

1.___pârâul                                 a) undelemnul din ulcior 

2.___Sarepta                               b) dimineața și seara 

3.___Ilie                                        c) Galaad 

4.___pâine și carne                    d) Sidon 

5.___făina  din oală                    e) Cherit 



IV. Completați spațiile libere. 

1.Cine a domnit peste Israel după ce a adormit Baeșa? ____________. 

2.Ce cetate a zidit Omri? ___________________. 

3.După cuvântul cui nu va mai fi nici rouă, nici ploaie în anii aceștia? ______________. 

4.Cine l-a hrănit pe Ilie lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului? _______________. 

5.De câte ori s-a întins Ilie peste copil? _______. 

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

1.De ce a spus Domnul că va mătura casa lui Baeșa, și o va face ca și casa lui Ieroboam? 

                     a) a asuprit poporul 

                     b) Baeșa a umblat în calea lui Ieroboam 

                     c) a făcut pe Israel să păcătuiască ca să Mă mânii prin păcatele lor 

2.De ce vorbise Cuvântul Domnului prin prorocul Iehu împătriva casei lui Baeșa? 

                     a) pentru tot răul pe care îl făcuse sub ochii Domnului, mâniindu-L 

                     b) pentru că ajunsese ca și casa lui Ieroboam 

                     c) pentru că lovise casa lui Ieroboam 

3.Ahab a făcut ce este rău înaintea Domnului mai mult decât cei ce fuseseră înaintea lui: 

                     a) el se dădea la păcatele lui Ieroboam 

                     b) a luat de nevastă pe Izabela, fata lui Etbaal, împăratul sidonienilor 

                     c) a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui 

4.Pe vremea lui Ahab, Hiel din Betel a zidit iarăși Ierihonul: 

                      a) i-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întâiul lui născut 

                      b) l-a zidit cu prețul nevestei lui 

                      c) i-a pus porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui 

5.Jumătate din popor vroia să facă împărat pe Tibni și jumătate pe Omri, cum s-a terminat 

istoria? 

                        a) Omri a murit 

                        b) Tibni a murit 

                        c) Omri a domnit 

6.Uniți cu 1 linie afirmațiile corecte. 

1. Ela                        Omri                 Tirța                       7 zile                          rău 

2. Zimri                    -------                 Samaria                 12 ani                        rău 

3. Omri                     Baeșa               Tirța                       22 ani                         rău 

4. Ahab                    --------                Tirța                        2 ani                          rău 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Nume și Prenume________________________ 

                                                    1.ÎMPĂRAȚI CAP. 18-19 

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

1.___Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab l-a înștiințat că a venit Ilie. 

2.___Ahab și-a bătut joc de prorocii lui Baal și ai Astarteei, și a zis:„Strigați tare, fiindcă este 

dumnezeu; se gândește la ceva, sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme”. 

3.___Ilie a zis:„Umpleți 2 vedre cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne”. 

4.___După ce a căzut foc de la Domnul, poporul a căzut cu fața la pământ și au zis:„Domnul 

este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu!” 

5.___Ilie cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea adusă de înger a mers 30 de zile și 30 de 

nopți până la muntele lui Dumnezeu, Carmel. 

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

1.Cine și-au împărțit țara s-o cutreiere ca să găsească iarbă să păstreze viața cailor și a 

catârilor? 

                      a) Ahab și Ilie 

                      b) Ilie și Elisei 

                      c) Ahab și Obadia 

2.Cine a ascuns 100 de proroci, câte 50 într-o peșteră și i-a hrănit cu pâine și cu apă? 

                      a) Obadia 

                      b) Ilie 

                      c) Elisei 

3.Câte pietre a luat Ilie ca să zidească altarul? 

                       a) 6 

                       b) 10 

                       c) 12 

4.Ilie a spus să pună mâna pe prorocii lui Baal și el i-a înjunghiat la pârâul: 

                       a) Chedron 

                       b) Chison 

                       c) Zered 

5.Câți bărbați nu și-au plecat genunchi înaintea lui Baal și nu l-au sărutat? 

                        a) 5 000 

                        b) 3 000 

                        c) 7 000 

III. Faceți asocierea. 

1.___Hazael                                           a) împărat al Siriei 

2.___iehu, fiul lui Nimși                       b) împărat al lui Israel 

3.___Elisei, fiul lui Șafat                       c) proroc în locul lui Ilie 

4.___450                                                 d) proroci ai lui Baal 

5.___400                                                  e) proroci ai Astarteei 



IV. Completați spațiile libere. 

1.Unde era mare foamete? __________________. 

2.Pe ce munte a zis Ilie să se strângă tot Israelul? ________________. 

3.Prin ce trebuia să răspundă adevăratul Dumnezeu? ____________. 

4.Cine l-a atins pe Ilie de 2 ori și i-a zis:„Scoală-te și mănâncă”?______________ 

___________________. 

5.De câte ori și-a trimis Ilie slujitorul să se uite spre mare? ______. 

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

1.Ce au făcut prorocii lui Baal ca dumnezeul lor să îi asculte? 

                       a) au strigat tare 

                       b) au plâns 

                       c) și-au făcut tăieturi pe ei cu săbiile și cu sulițele 

2.Ce a trecut înaintea Domnului, și Domnul nu era în ele? 

                       a) un vânt tare și puternic, care despica munții și sfărâma stâncile 

                       b) un cutremur de pământ 

                       c) un foc 

3.Ce a făcut Elisei după ce s-a depărtat de Ilie? 

                       a) a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă 

                       b) cu uneltele boilor le-a fiert carnea și a dat-o oamenilor să mănânce 

                       c) apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui 

6.Puneți cifra dinaintea numelui înaintea fiecărei afirmații corecte.(câte un număr pe coloană.) 

1. Solomon           __Israelul           __Ierusalim      __ Abiam și Maaca       __ 40 ani        __ rău 

2. Ieroboam          __tot Israelul     __Ierusalim      __Ahia                            __2 ani           __rău 

3. Roboam             __Israelul           __Tirța              __David și Bat-Șeba      __17 ani        __rău 

4. Abiam                __Iuda                 __Tirța              __--------------------         __3 ani   __bun și rău 

5. Asa                      __Israel               __Ierusalim     __Nebat                          __41 ani       __bun 

6. Nadab                 __Iuda                 __----------        __Ieroboam                    __22 ani      __rău 

7. Baeșa                  __Israel               __Tirța             __Solomon și Naama    __7 zile        __rău 

8. Ela                        __Israel               __Tirța             __Baeșa                          __2 ani         __rău 

9. Zimri                    __Iuda                 __Samaria       __-------------                   __22 ani       __rău 

10.Omri                   __Israel               __Ierusalim      __Roboam și Maaca     __24 ani       __rău 

11.Ahab                   __Israel               __Tirța              __Omri                            __12 ani       __rău 

 

Lăudat să fie Domnul!    

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Nume și Prenume________________________ 

                                                    1.ÎMPĂRAȚI CAP. 20-22 

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

1.___Ben-Hadad a răspuns:„Cine încinge armele să nu se laude ca cel ce le pune jos”. 

2.___„Slujitorii împăratului Siriei au zis: Dumnezeul lor este un Dumnezeu al munților; de aceea au 

fost mai tari decât noi”. 

3.___Domnul a zis lui Ahab că va câștiga lupta prin slujitorii mai marilor peste ținuturi. 

4.___Chenaana, fiul lui Zedechia a făcut niște coarne de fier. 

5.___Zedechia, fiul lui Chenaana a lovit pe Mica peste obraz și a zis:„Pe unde a ieșit Duhul Domnului 

din mine ca să-ți vorbească?” 

6.___Un om a tras cu arcul la întâmplare, a lovit pe împăratul lui Israel, a fost rănit greu și seara a 

murit. 

7.___În locul lui Iosafat, împăratul lui Iuda a domnit fiul său Ahazia. 

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

1.Cine a zis lui Ahab:„Așa vorbește Domnul: Vezi toată această mulțime mare? O voi da în mâinile 

tale, ca să cunoști că Eu sunt Domnul.” 

                           a) bătrânii țării 

                           b) un proroc 

                           c) Ilie 

2.Ce a răspuns Ahab când a aflat că Ben-Hadad este în viață? 

                            a) dați-i daruri vrednice de un împărat 

                            b) să fie omorât 

                            c) este fratele meu 

3.Pe cine a chemat Ahab să meargă cu el împătriva Ramotului din Galaad? 

                             a) Zedechia, fiul lui Chenaana 

                             b) Ilie, prorocul Domnului 

                             c) Iosafat, împăratul lui Iuda 

4.De ce a fost omorât tovarășul unuia dintre fii prorocilor de un leu? 

                              a) n-a ascultat de glasul Domnului ca să lovească pe unul din fii prorocilor 

                              b) a dat drumul lui Ben-Hadad 

                              c) a legat la ochi pe unul din fii prorocilor 

5.Ce rostise Domnul împotriva lui Ahab pentru că lăsase să-i scape din mâini omul pe care îl sortise 

nimicirii? 

                               a) te voi binecuvânta pentru că ai arătat bunătate față de el 

                               b) viața ta va răspunde pentru viața lui, poporul tău pentru poporul lui 

                               c) vei merge la luptă și vei birui 

6.Iosafat, fiul lui Asa a făcut ce este plăcut Domnului și a domnit? 

                               a) 24 ani 

                               b) 25 ani 

                               c) 22 ani 

III. Faceți asocierea. 

1.___ 32                                          a) copiii lui Israel 

2.___ 232                                        b) slujitorii mai marilor peste ținuturi 

3.___ 7 000                                     c) a căzut zidul cetății Afec 

4.___ 120 000                                 d) împărați 



5.___ 27 000                                    e) oameni pedeștri 

IV. Completați spațiile libere. 

1.Ce a cerut Ahab lui Nabot din Izreel? ___________ ________. 

2.Din ordinul cui Nabot a fost împroșcat cu pietre și a murit?_______________. 

3.Domnul a dat biruință lui Ahab de ____ _______, ca Ahab să cunoască că El este _______________. 

4.Câți proroci a strâns împăratul lui Israel să-i întrebe dacă să meargă la luptă? Aproape __________. 

5.Pe cine a zis împăratul lui Israel că îl urăște, pentru că nu îi prorocește nimic bun? ____________. 

6.Cine a zis Domnului: „voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui”? ____ _________. 

7.Pe cine vor mânca câinii lângă întăritura Izreelului? ________________. 

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

1.Ben-Hadad a trimis soli la Ahab să-i spună: 

               a) „argintul și aurul tău sunt ale mele, nevestele și cei mai frumoși copii ai tăi sunt tot ai mei” 

               b) „slujitorii mei vor scormoni casa ta și casa slujitorilor tăi, vor pune mâna pe tot ce ai mai 

scump și vor lua” 

               c) „să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, de va ajunge praful Samariei să umple 

mâna întregului popor care mă urmează” 

2. Ahab, împăratul lui Israel a fost trist și mânios din pricina cuvintelor spuse de: 

                a) Izabela, nevasta sa 

                b) prorocul care s-a legat la ochi 

                c) Nabot din Izreel 

3.Ahab s-a coborât să ia în stăpânire via lui Nabot și Domnul i-a vorbit prin Ilie: 

                 a) nu ești tu un ucigaș și un hoț? 

                 b) chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău 

                 c) voi aduce nenorocirea peste tine și voi face casei tale cum am făcut casei lui Ieroboam, 

fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia 

4.Ce a făcut Ahab după ce a auzit cuvintele lui Ilie? 

                  a) și-a rupt hainele 

                  b) și-a pus un sac pe trup și a postit 

                  c) se culca cu sacul acesta și mergea greu 

5.Ahazia, fiul lui Ahab a domnit 2 ani și a făcut ce este rău înaintea Domnului: 

                   a) a umblat în calea tatălui său 

                   b) a umblat în calea mamei sale  

                   c) a umblat în calea lui Ieroboam, fiul lui Nebat 

 

 

 

 

 

 

 

 


