
Examen 1.                1 Împărați  cap. 1-11                        Nume:  
 

• Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmație: (2p) 

1. Abișag Sunamita era foarte frumoasă, ea a îngrijit și a slujit pe împăratul Solomon.       (1 Împ. 1:3-4) 

2. Adonia, fiul Haghitei, s-a sumețit până acolo încât a zis: „Eu voi fi împărat!”                      (1 Împ. 1:5)  

3. Toți cei poftiți de Adonia s-au umplut de spaimă; s-au sculat și au plecat care încotro.       (1 Împ. 1:49) 

4. David îi spune lui Solomon să păzească poruncile Domnului și să umble în căile Lui.             (1 Împ. 2:3) 

5. Solomon a scos pe Abiatar din slujba de preot al Domnului,ca să împlinească cuvântul rostit de Domnul asupra casei 

lui Eli în Silo.               (1 Împ. 2:27)                                                                                                        

• Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect:  (doar un răspuns) (3p) 

1. Pe care din copiii săi, David nu-l mustrase niciodată în viața lui zicând: „Pentru ce faci așa?”?     (1 Împ. 1:6) 

                     a. pe Absalom  

                     b. pe Amnon  

                     c. pe Adonia  

2. David a jurat că va pune în locul lui ca împărat pe:     (1 Împ. 1:17) 

                     a. Solomon 

                     b. Adonia 

                     c. Absalom 

3. Cine a luat cornul cu untdelem din cort și a uns pe Solomon împărat?                           (1 Împ. 1:39) 

                     a. prorocul Natan 

                     b. preotul Țadoc 

                     c.  preotul Abiatar 

4. David îi spune lui Solomon să facă după ... referitor la Ioab care a ucis pe Abner și Amasa.    (1 Împ. 2:6) 

                     a. porunca lui 

                     b. înțelepciunea lui 

                     c. dreptatea lui 

5. Unde ducea Solomon jertfe și tămâie?                  ( 1 Împ. 3:3)  

                    a. pe acoperiș 

                    b. pe înălțimi 

                    c. pe munți 

• Faceți asocierea dintre cele două coloane: (1p) 

1.  Gabaon                                       a. piatra lui Zohelet     (1 Împ. 1:9) 

2.  Adonia                                       b.  stâlpi în pridvorul Templului      ( 1 Împ. 7:21)  

3.  Hiram                                        c. cetatea lui David    (1 Împ. 8:1)  

4.  Boaz și Iachin                            d. cea mai însemnată înălțime     ( 1 Împ. 3:4)  

5.  Sionul                                        e. împăratul Tirului      (1 Împ. 5:1)  
 

• Scrieți răspunsul corect: (4p) 

1. Cum se numea mama lui Solomon?                                                                                                (1 Împ. 1:11) 

2. Despre cine se zicea că este un om viteaz și aduce vești bune?                                                   ( 1 Împ. 1:42) 

3. Solomon a zis despre Adonia dacă va fi                            un păr din capnu-i va cădea la pământ.   ( 1 Împ. 1:52) 

4. Cum să se poarte Solomon cu fii lui Barzilai?                               .                                                 (1 Împ. 2:7)  

5. David a împărățit 40 de ani, la Hebron              ani  și la Ierusalim                       ani                    (1 Împ. 2:11) 

 

• Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (5p) (poate fi 1, 2, 3 sau nici un răspuns corect) 

1. Care nu au trecut de partea lui Adonia?                                           (1 Împ. 1:7-8) 

             a. prorocul Natan și vitejii lui David 

             b. Ioab și preotul Abiatar 

             c. preotul Țadoc și Benaia fiul lui Iehoiada 

2. Cine s-a apucat de coarnele altarului?                                                      (1 Împ. 1:50  ; 2:28)  

              a. Adonia 

              b. Abiatar 

              c. Ioab  

3. Care din următoarele cuvinte i-a spus David lui Solomon înainte de moarte?          (1 Împ. 2:2) 

              a. fii bun 

              b. fii om    

              c. întărește-te 



 

Examen 2               1 Împărați  cap. 1-11                            Nume:  
 

• Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmație.  

1.  Cererea făcută de Solomon a plăcut Domnului.          (1 Împ. 3:10) 

2. Copilul viu, după judecata lui Solomon, era a femeii care a zis: „Să nu fie nici al meu nici al tău; tăiați-l!”  (1 Împ. 3:26)  
3. Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere și cunoștințe multe ca nisipul de pe țărmul mării  (1 Împ. 4:29)  

4. Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon.   (1 Împ. 4:34) 

5. Hiram a dat lui Solomon lemne de cedru și leme de chiparos cât a voi.    ( 1 Împ. 5:10)  

• Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. (doar un răspuns) 
1. Ce lucru îi cere Solomon lui Dumnezeu?          (1 Împ 3:9)  

       a. bogăție multă  

       b. viață lungă  

       c. o inimă pricepută  

2. Din ce cauză David nu a putut să zidească o casă Domnului?     (1 Împ. 5:3)  

      a.  prietenilor 

      b.  războaielor  

      c.  sărăciei 

3. Câți oameni de corvoadă a luat Solomon?                         (1 Împ. 5:13) 

      a. 30.000 

      b. 15.000 

      c. 10.000 

4. Casa Domnului avea o înălțime de:                                    (1 Împ. 6:2)  

      a. 60 de coți  

      b. 30 de coți  

      c.  20 de coți 

5. Câți ani a durat zidirea Casei Domnului?                          ( 1 Împ. 6:38)  

      a.  8 ani  

      b.  10 ani  

      c.  7 ani  

• Faceți asocieriile           

1.  Iosafat                                          a. mai mare peste dări                                             (1 Împ. 4:3-6) 

2.  Azaria                                            b. mai mare peste casa împăratului 

3. Zabud                                             c. mai mare peste îngrijitori  

4. Adoniram                                        d. scriitor 

5. Ahișar                                             e. slujbaș de stat 

• Scrieți răspunsul corect  

1. La Gabaon Domnul S-a arătat                  lui Solomon noaptea și i-a zis:  „Cere ce vrei să-ți dau?”       ( 1 Împ. 3:5)  

2. Câți îngrijitori avea Solomon care se îngrijeau de hrana împăratului și a casei lui?                            (1 Împ. 4:7)   

3. Înțelepciunea lui Solomon întrece înțelepciunea tuturor fiilor                       și toată înțelepciunea                   .   (1 Împ. 4:30) 
 

4. Solomon a rostit                  de pilde și a alcătuit                     cântări.      (1 Împ. 4:32)  
 

5. În câți ani a zidit Solomon casa lui?                               (1 Împ. 7:1)  

• Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect (poate fi 1, 2, 3 sau nici unul). 

1. Cum a umblat David înaintea Domnului?                 (1 Împ. 3:6) 

       a. în credincioșie 

       b. în curăție de inimă  

       c. în dreptate   

2. Cum se recunoaște Solomon înaintea lui Dumnezeu?        (1 Împ. 3:7) 

       a. un tânăr 

       b. ne încercat 

       c. slab  

3. Care erau fetele lui Solomon?    ( 1 Împ. 4:11,15) 

       a. Basmat 

       b. Tafat 

       c. Milca  



Examen 3.                  1 Împărați cap. 1-11                        Nume:  
 

• Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmație: (2p) 

1. Când s-a zidit casa, s-au întrebuințat piere cioplite gata înainte de a fi aduse acolo.   (1 Împ. 6:7)  

2. Hiram era fiul unei văduve din seminția lui Beniamin și al unui tată din Tir.       (1 Împ. 7:14)  

3. În clipa când au ieșit preoții din Locul Sfânt, norul a umplut Casa Domnului.        (1 Împ. 8:10) 

4. Solomon se roagă zicând: „Nu este este Dumnezeu ca Tine nici sus în ceruri, nici jos pe pământ”   (1 Împ. 8:23) 

5.  Numai Dumnezeu cunoaște inima tuturor oamenilor.   (1 Împ. 8:39) 

• Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect:  (doar un răspuns) (3p) 

1. Care este luna a șaptea în care poporul Israel sărbătorește praznicul?      (1 Împ. 8:2)  

                     a. Ziv  

                     b. Bul  

                     c. Etanim  

2. Unde au dus chivotul Domnului?                (1 Împ. 8:6) 

                     a. în Locul Sfânt 

                     b. în curtea Templului 

                     c. în Locul Preasfânt  

3. Preoții nu au putut să facă sljbă din pricina norului căci .... umpluse Casa Domnului.    (1 Împ. 8:11) 

                     a. pacea Domnului 

                     b. slava Domnului 

                     c. mânia Domnului 

4. Care era făgăduina pe care o făcuse Dumnezeu lui David?     (1 Împ. 8:25) 

                  a. vor avea întodeauna pace 

                  b. nu va fi lipsit niciodată de un urmaș 

                  c. vor fi mai bogați ca toate celelalte popoare   

5. În câți ani a zidit Solomon Casa Domnului și casa împăratului?    (1 Împ. 9:10) 

                    a. 7 ani 

                    b. 20 de ani  

                    c.  13 ani  

• Faceți asocierea dintre cele două coloane: (1p) 

1.  lemn de măslin sălbatic                                   a. temeliile casei lui Solomon         (1 Împ. 7:10)  

2.  lemn de cedru                                                 b. pălimare, harpe și alăute           (1 Împ. 10:12) 

3.  pietre foarte de preț și mari                          c.  doi heruvimi                             (1 Împ. 6:23)  

4.  aramă                                                             d.  un altar                                    ( 1 Împ. 6:20)  

5.  lemnul mirositor                                              e.  marea                                      (1 Împ. 7:23)  
 

• Scrieți răspunsul corect: (4p) 

1.  Cine au dus chivotul Domnului, cortul întâlnirii și toate uneltele sfinte?                      și                      (1 Împ 8:4) 

2. Ce ține Dumnezeu față de robii Lui, care umblă înaintea Lui din toată inima lor?                          și                         (1 Împ. 8:23) 

3.  Din ce cauză se va închide cerul și nu va fi ploaie?                                   (1 Împ. 8:35) 

4. Ce i-a dat Solomon lui Hiram în schimbul aurului, lemnului de cedru și de chiparos?                                 (1 Împ 9:11) 

5. Cum a numit Hiram locul primit de la Solomon?                                  (1 Împ. 9:13) 

• Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (5p) (poate fi 1, 2, 3 sau nici un răspuns corect) 

1. Când a zidit Solomon Casa Domnului?                   (1 Împ. 6:1)  

             a. al 480-lea an după ieșirea din Egipt 

             b. în luna Ziv, luna a doua 

             c. al 4-lea an al domiei lui peste Israel 

2. Ce nu s-a auzit în timpul zidirii Casei Domnului?  

              a. nici secure 

              b. nici o unealtă de fier 

              c. nici ciocan 

3. Domnul îi spune lui Solomon dacă va umbla după Legile Lui și le va împlini, va păzi și va urma toate poruncile, atuci va 

împlini față de el făgăduința pe care a făcut-o tatălui său David:    (1 Împ. 6:12,13)  

              a. va locui în mijlocul copiilor lui Israel  

              b. nu va părăsi pe poporul Său Israel  

              c. ei vor stăpânii popoarele  
 



Examen 4                1 Împărați  cap. 1-11                            Nume:  
 

• Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmație.  

1. Să asculte din ceruri Dumnezeu pe străinul care se va ruga în Casa aceasta pentru ca toate popoarele pământului să 

cunoască Numele Său, să se teamă de El.  (1 Împ. 8:43) 

2. Dumnezeu a scos pe poporul său din Egipt, din mijlocul unui cuptor de aramă.    (1 Împ. 8:51) 

3. Solomon spune: „Binecuvântat să fie Domnul, care a dat odihnă poporului Său Israel, după toate făgăduințele Lui!  

Din toate bunele cuvinte pe care le rostise prin robul său Moise, niciunul n-a rămas neîmplinit.”   (1 Împ. 8:56) 

4. Împăratul Solomon n-a întrebuințat ca robi de corvoadă pe copii lui Israel.  (1 Împ. 9:22) 

5. Împăratul Solomon i-a răspuns împărătesei din Seba la toate întrebările.   (1 Împ. 10:3)  

• Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. (doar un răspuns) 
1. Cine a spus următoarele cuvinte lui Solomon: „Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi care sunt necurmat înaintea ta, care 

aud înțelepciunea ta!       (1 Împ. 10:8) 

                 a. Hiram, împăratul Tirului 

                 b. împărăteasa din Seba 

                 c. fata lui Faraon  

2. Solomon a avut multe femei străine:            (1 Împ. 11:2) 

                   a. pentru bani 

                   b. târât de iubire  

                   c. pentru faimă    

3. Cine era urâciunea moabului după care a mers Solomon?       (1 Împ. 11:7) 

                  a. Moloh 

                  b. Chemoș 

                  c. Milcom 

4.  Cui îi spune prorocul Ahia că va rupe împărția lui Israel și îi va da lui 10 seminții?          (1 Împ. 11:31) 

                     a. lui Solomon 

                     b. lui Roboam  

                     c. lui Ieroboam 

5.  Câți ani a Domnit Solomon la Ierusalim peste Israel?                 (1 Împ. 11:42) 

                    a.  50 de ani  

                    b.  40 de ani 

                    c.   42 de ani  

• Faceți asocieriile 

1. căpetenii puse de Solomon peste lucrări                        a. 1.400       (1 Împ. 10:26)  

2. greutatea aurului în talați pe un an de zile                    b.  700         (1 Împ. 11:3) 

3.  carele lui Solomon                                                        c.  666          (1 Împ. 10:14) 

4. nevestele lui Solomon                                                   d.  12.000        (1 Împ. 10:26) 

5. călăreții lui Solomon                                                      e. 550            (1 Împ. 9:23) 

• Scrieți răspunsul corect  

1. Prin ce l-a încercat pe împăratul Solomon, împărăteasa din Seba?                                       (1 Împ. 10:1) 

2. Cine a dat împăratului 120 de talanți de aur?                                        și                                 (1 Împ 9:14  10:10) 

3. Pe vremea lui Solomon ce anume nu avea nici o trecere (valoare)?                           (1 Împ. 10:21) 

4. Împăratul Solomon a întrecut pe toți împărații pământului în                    și                              (1 Împ. 10:23) 

5. Cine i-a aplecat inima spre alți dumnezeu când Solomon a îmbătrânit?                                 (1 Împ. 11:4) 

• Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect (poate fi 1, 2, 3 sau nici unul). 
1. Solomon se roagă lui Dumnezeu ca să asculte poporul și să le ierte păcatul dacă:   (1 Împ. 8:33,34)  

       a. se vor ruga  

       b. vor da slavă Numelui Său 

       c. se vor abate de la păcatele lor 

2. Ce va ști srăinul care va veni dintr-o țară îndepărtată pentru Numele Domnului?    (1 Împ. 8:41) 

       a. Numele Tău este mare 

       b. mâna Ta este tare 

       c.  brațul Tău este întins 

3. Dumnezeu îi spune lui Solomon că va întări pe vecie scaunul lui de domnie dacă:    (1 Împ. 9:4,5) 

       a. va umbla înaintea Lui cum a umblat tatăl său David 

       b. cu inima curată și cu neprihănire va face tot ce i-a poruncit 

       c. va păzi legile și poruncile Sale 


