
Examen 1.                2 Împărați  cap. 1-12                        Nume:  
 

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

1. Ioram împăratul lui Israel a trimes soli să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului dacă se va vindeca . (2 Împ. 1:2) 

2. „Un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul” pe Elisei de Ilie.                     (2 Împ. 2:11)  

3. Femeie din Sunem îi spune lui Elisei: „Eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu.”.           (2 Împ. 4:13) 

4. O fetiță din țara lui Israel era în slujba nevestei lui Naaman.             (2 Împ. 5:2) 

5. Elisei a primit darul adus de Naaman.               (2 Împ. 5:16)                                                                                                        

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

1. Care din împărații lui Israel a cazut prin zăbrele și s-a înbolnăvit?”    (2 Împ. 1:2) 

                     a. Ahazia 

                     b. Ioram  

                     c. Iehu  

2. Ce îi cere Elisei lui Ilie înainte ca să fie răpit?      (2 Împ. 2:9) 

                     a. o îndoită măsură din puterea lui 

                     b. o îndoită măsură din călăuzirea lui 

                     c. o îndoită măsură din duhul lui 

3. În ce s-a înalțat la cer Ilie?                           (2 Împ. 2:11) 

                     a. car de foc 

                     b. cai de foc 

                     c. vârtej de vânt 

4. Care din acești împărați au zis: „Nu este aici nici un proroc al Domnului, prin care să putem întreba pe Domnul?”    (2 Împ. 3:11) 

                     a. Iosafat 

                     b. Ioram 

                     c. împăratul Edomului 

5. Ce lucru se spune despre Elisei că făcea?                  ( 2 Împ. 3:11)  

                    a. ducea mantaua lui Ilie 

                    b. turna apa pe mâinile lui Ilie 

                    c. purta toiagul lui Ilie 

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

1.  nevasta unui fiu de proroc                                a. curcubete sălbatice         (2 Împ. 4:39) 

2. Sunamita                                                          b. douzeci de pâini de orz    ( 2 Împ. 4:42)  

3. o ciorbă                                                            c. fierul de secure                (2 Împ. 6:5)  

4. o sută de inși                                                    d. un fiu                                ( 2 Împ. 4:16)  

5. împrumutat                                                       e. un vas cu untdelemn          (2 Împ. 4:2)  
 

• Scrieți răspunsul corect: (4p) 

1. Ce a spus Ilie să se coboare peste căpetenia și cei cincizeci de oameni trimeși de împăratul după el?  (2 Împ. 1:10) 

                                      ,                                                                                               

2. „Oare nu este                            în Israel, de vă duceți să  întrebați pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului”?(2 Împ. 1:6) 

3. Cu  ce a lovit Elisei apele Iordanului ce s-au despărțit?                                   (2 Împ. 2:14) 

4. Ce a pus Elisei la izvorul apelor rele care au fost vinecate?                                                 (2 Împ. 2:21)  

5.  Cine a sfâșiat pe cei 42 de copii care strigau la Elisei: „Suie-te pleșuvule!”                                      (2 Împ. 2:24) 

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

1. De unde erau fii prorocilor care îi spun lui Elisei că Domnul va răpi pe Ilie desupra capului lui?             (2 Împ. 1:3,5) 

             a. din Betel 

             b. din Ierihon  

             c. din Ghilgal 

2 Ce să pună în mica odaie de sus pregătită pentru Elisei de femeia din Sunem.?                               (2 Împ. 4:10)  

              a. un pat 

              b. o masă 

              c. un sfeșnic 

3. Care lucruri despre Naaman sunt adevărate?          (1 Împ. 2:2) 

              a. era căpetenia oștirii împăratului Siriei 

              b. era lepros   

              c. prin el izbăvise Domnul pe sirieni 
 



Examen 2               2 Împărați  cap. 1-12                            Nume:  
 

• Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmație.  
1.  Elisei s-a rugat și a zis: „Doamne, deschide-i ochii să vadă” Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai 

și de care de foc împrejurul lui Elisei.          (2 Împ. 6:17) 

2. Hazael s-a dus înaintea lui Elisei, luând cu el un dar, tot ce era mai bun în Damasc, patruzeci de cămile încărcate.  (1 Împ. 8:9)  

3. Domnul n-a voit să nimicească pe Iuda, din pricina robului Său David, după făgăduința pe care i-o făcuse că-i va da todeauna o 

lumină printre fii săi.   (2 Împ. 8:19)  

4. Iehu a lovit pe toți cei ce mai rămăseseră din casa lui Ahab la Izreel, pe toți mai marii lui, pe prietenii și pe preoții lui, și n-a lăsat 

să scape nici unul.   (2 Împ. 10:11) 

5. Iehu a părăsit vițeii de aur din Betel și Dan.    ( 2 Împ. 10:29)  

• Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. (doar un răspuns) 
1. Cine a spus următoarele cuvinte: „Cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul, decât în Israel”?          (2 Împ 5:15)  

       a. Ben-Hadad 

       b. Hazael  

       c. Naaman 

2. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a supus omului lui Dumnezeu chiar dacă Dumnezeu ar face... cum se va întampla 

spusele lui?      (2 Împ. 7:2)  

      a.  porți în cer 

      b.  ferestre în cer  

      c.   spărtură în cer 

3. Care împărat al lui Iuda avea de nevastă pe o fată a lui Ahab?                         (2 Împ. 8:18) 

      a. Ioram 

      b. Iosafat 

      c. Ioas 

4. Câți fii ai lui Ahab erau în Samaria?                                   (2 Împ. 10:1)  

      a. 60   

      b. 50 

      c.  70 

5. Până la al câtulea neam i-a promis Domnul lui Iehu că vor domni fii lui pentru că făcuse casei lui Ahab după voia Sa?  (2 Împ. 10:30)  

      a.  al 3-lea  

      b.  al 4-lea  

      c.  al 5-lea 

• Faceți asocieriile           
1.  Ioram  (Israel)                                          a. 12 ani                  (2 Împ. 3:1) 

2.  Ahazia (Israel)                                          b.  8 ani                  (2 Împ. 8:17) 

3.  Ioram (Iuda)                                             c. 2 ani                    (1 Împ. 22:51) 

4.  Ahazia (Iuda)                                            d. 40 ani                  (2 Împ. 12:1) 

5.  Ioas                                                           e. 1 an                    (2 Împ. 8:26) 

• Scrieți răspunsul corect  
1. De câte ori îi spune Elisei lui Naaman să se scalde în Iordan și va fi vindecat?                              ( 2 Împ. 5:10)  

2. Elisei îi spune lui Ghehazii: „Oare n-a fost               meu cu tine, când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta.”   (2 Împ. 5:26)                                                                                                                                                                 

3. În ce țară a plecat Sunamita în cei șapte ani de foamete ce au venit peste Israel?                                     ( 2 Împ. 8:2) 

4. Peste cine și-a pironit privirile omul lui Dumnezeu și s-a uitat țintă la el multă vreme; apoi a plâns?                            (2 Împ. 8:11)  

5. Unde a fost ascuns Ioas cu Ioșeba 6 ani de privirile Ataliei?                                                (2 Împ. 11:3)  

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

1. Ce lucruri a luat Naaman cu el când a plecat în Israel?                 (1 Împ. 3:6) 

       a. zece talanți de aur 

       b. șase mii de siclii de aur 

       c. doua haine de schimb   

2. Ce a făcut Domnul să audă în tabăra sirienilor?       (2 Împ. 7:6) 

       a. un vuiet de care 

       b. un vuiet de cai 

       c. vuietul unei mari oștiri 

3. Ce rău va face Hazael copiilor lui Israel?    ( 1 Împ. 4:11,15) 

       a. va pune foc cetăților întărite 

       b. va ucide cu sabia pe tinerii lor 

       c. va zdrobi pe pruncii lor 


