
Examen 3.                2 Împărați  cap. 13-25                        Nume:  
 

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

1. Elisei spune lui Ioas ”Aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului, o săgeată de izbăvire împotriva 

Sirienilor .              (2 Împ. 13:17) 

2. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit.                       (2 Împ. 13:14)  

3.În cartea legii lui Moise, Domnul dă următoarea poruncă: ”Să nu se omoare părinții pentru copii și să nu se omoare 

copiii pentru părinți, ci fiecare să fie omorât pentru păcatul lui” .                          (2 Împ. 14:6) 

4. Iotam împăratul lui Iuda a zidit poarta cea mai înaltă a casei Domnului .             (2 Împ. 15:35) 

5. Îngerul Domnului a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni    (2 Împ. 19:35)                                                                                                        

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

1. De câte ori a bătut Ioas împăratul lui Israel pe Ben-Hadad împăratul Siriei?    (2 Împ. 13:25) 

                     a. de trei ori 

                     b. de cinci ori  

                     c. de șase ori 

2. Care din următorii împărați ai lui Israel a făcut o spărtură în zidul Ierusalimului de 400 de coți?      (2 Împ. 14:13) 

                     a. Ioahaz 

                     b. Ioas 

                     c. Ieroboam 

3. Care din împărații lui Israel au adus sub stăpânirea lui Israel Damascul și Hamatul care fusesără ale lui Iuda?  (2 Împ. 14:28) 

                     a. Ioas 

                     b. Ieroboam 

                     c. Zaharia 

4. Pe cine a trimis Domnul împotriva popoarelor aduse în Samaria de împăratul Asiriei ca să-i omoare?    (2 Împ. 17:25) 

                     a. niște lei 

                     b. niște urși 

                     c. niște lupi 

5. Prin care din proroci Dumnezeu îi aduce răspuns rugăciunii lui Ezechia?                  ( 2 Împ. 19:20)  

                    a. prorocul Mica 

                    b. prorocul Elisei 

                    c. prorocul Isaia 

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

1. cartea legii                                             a. Samariei    (2 Împ. 21:13) 

2. șarpele de aramă                                    b. umflătură    ( 2 Împ. 20:7)  

3. cumpăna                                                 c. Nehuștan  (2 Împ. 18:4)  

4. turtă de smochine                                  d.  casei lui Ahab    ( 2 Împ. 21:13)  

5. frânghia                                                 e.  Casa Domnului      (2 Împ. 22:8)  
 

• Scrieți răspunsul corect: (4p) 

1. Pe care din împărații lui Israel l-a lovit Domnul cu lepră și a fost lepros până în ziua morții sale?                          (2 Împ. 15:5) 

2. Prin cine a înștiințat Domnul pe Israel și pe Iuda ca să se întoarcă de la căile rele?                       și                        .(2 Împ. 17:13) 

3. Care din împărații lui Iuda a sfărmat șarpele de aramă făcut de Moise?                           (2 Împ. 18:4) 

4. Câți ani i-a mai adăugat Domnul la viața lui Ezechia?                            (2 Împ. 20:6)  

5. Din cauza urâciunilor făcute de Manase, Domnul a vorbit prin robii Săi proroci că va aduce peste Ierusalim și Iuda nenorociri, va  

curăța Ierusalimul ca                                         (2 Împ. 21:13) 

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

1. Din tot pororul, lui Ioahaz Domnul nu-i dăduse decât:             (2 Împ. 13:7) 

             a. 50 de călăreți 

             b. 10 care   

             c. 10.000 de pedeștri 

2 Care din următoarele fapte sunt ale lui Amația împăratul lui Iuda?                               (2 Împ. 14:5,7,8)  

              a. a lovit pe slujitorii săi care uciseseră pe tatăl său 

              b. a bătut zece mii de edomiți în Valea Sării 

              c. a trimes soli la Ioas, fiul lui Ioahaz  să-i spună să se vadă  

3. Care din următoarele fapte sunt ale lui Ahaz împăratul lui Iuda?          (2 Împ. 16:3,8,14) 

              a. a tecut pe fiul său prin foc 

              b. a luat argintul și aurul din Casa Domnului și le-a dat împăratului Asiriei 

              c. a îndepărtat altarul de aramă care era înaintea Domnului 
 



Examen 4               2 Împărați  cap. 13-25                            Nume:  
 

• Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmație.  
1.  Împăratul Ezechia se roagă astfel: ”Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca să știe toate 

împărățiile pământului că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne!”      (2 Împ. 19:19) 

2. Iosia a stârpit pe cei ce chemau duhurile, pe cei ce spuneau viitorul, terafimii, idolii.          (2 Împ. 23:24)  

3. Înainte de Iosia, n-a fost nici un împăratcare să se întoarcă la Domnul, ca el, din toată inima, din tot sufletul, și din toată puterea 

lui, întocmai după toată legea lui Moise; și chiar după el n-a fost nici unul ca el.    (2 Împ. 23:25)  

4.  Domnul S-a întors din iuțimea mâniei Lui celei mari împotriva lui Iuda din pricina lui Iosia.  (2 Împ. 23:26) 

5. Împăratul Babilonului a dus în robie tot Ierusalimul, toate căpeteniile și toți oamenii viteji.   ( 2 Împ. 24:14)  

• Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. (doar un răspuns) 
1.Din cauza căruia împărat a lui Iuda poporul a făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimiciseră Domnul?    (2 Împ  21:9)  

       a. Ahaz 

       b. Manase  

       c. Amon  

2. Pe vremea cărui împărat sa prăznuit Paștele în cinstea Domnului așa cum nu se prăznuise din vremea judecătorilor? (2 Împ. 23:22)  

      a.  Iosia 

      b.  Ezechia 

      c.   Iotam 

3.Cine a trimes împotriva lui Ioiachim cete de haldeeni, de sirieni, moabiți și amoniți?                     (2 Împ. 24:2) 

      a. Nebucadnețar 

      b. Domnul 

      c. Faraon Neco 

4. Zedechia s-a răsculat împotriva împăratului:                                   (2 Împ. 24:20)  

      a. Egiptului   

      b. Babilonului  

      c.  Asiriei  

5. Care din marii preoți a găsit cartea legii în Casa Domnului?       (2 Împ. 22:8)  

      a.  preotul Seraia  

      b.  preotul Hilchia  

      c.  preotul Urie 

• Faceți asocieriile           
1. Zedechia                                         a.  29  ani                (2 Împ. 18:2) 

2. Iosia                                               b.  16 ani                   (2 Împ. 16:2) 

3. Manase                                            c.  31  ani                 (2 Împ. 22:1) 

4. Ezechia                                           d.  55 ani                   (2 Împ. 21:1) 

5. Ahaz                                                e.  11 ani                    (2 Împ. 24:18) 

• Scrieți răspunsul corect  
1. Cum se numește prorocița prin care Domnul îi vorbește lui Ioas cu privire la cuvintele cărții?                              ( 2 Împ. 22:14)  

2. Care din împărații lui Iuda a făcut legământ înaintea Domnului să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile?             (2 Împ. 23:3)                                                                                                                                                                 

3. Pe care din împărații lui Iuda l-au legat cu lanțuri de aramă, i-au scos ochii și a fost dus la Babilon                        ( 2 Împ. 25:7) 

4. Nebuzaradan, căpetenia străjerilor împăratului Babilonului a ars                                 , casa împăratului și casele Ierusalimului? 

                                                                                                                                                                                        (2 Împ. 25:9)  

5. Israel n-a vrut să știe de legea Lui, de legământul pe care îl făcuse cu părinții lor, de înștințările pe care le dăduse.  

S-au luat după lucruri                               , și ei înșiși n-au fost decât                               (2 Împ. 17:15)  

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

1. Samaria a fost luată:               (1 Împ. 18:9,10) 

       a. în al șaselea an al lui Ezechia împăratului lui Iuda 

       b. în al nouălea an al lui Osea împăratul lui Israel 

       c. de către Salmanasar, împăratul Asiriei  

2. Care din următoarele fapte sunt ale lui Manase împăratul lui Iuda?       (2 Împ. 21:6) 

       a. și-a trecut pe fiul său prin foc 

       b. se îndeletnicea cu ghicirea și vrăjitoria 

       c. a ținut la el oameni care chemau duhurile și ghiceau viitorul 

3. Care sunt faptele împăratului Iosia, împărat al lui Iuda?    ( 2 Împ. 23:5,6,7) 

       a. a scos din Casa Domnului idolul Astarteei 

       b. a dărâmat casele sodomiților care erau în Casa Domnului 

       c. a izgonit pe preoții idolilor 


