Examen 5.

1 Împărați cap. 12-22

Nume:

•

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

•

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

1. Roboam a ascultat de sfatul tinerilor care crescuse cu el.
(1 Împ. 12:14)
2. Adoram, mai mare peste biruri a fost ucis cu pietre.
(1 Împ. 12:18)
3. Ieroboam a pus preoți luați din tot poporul, care nu făceau parte din fii lui Levi.
(1 Împ. 12:31)
4. Asa a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, ca tatăl său David.
(1 Împ. 15:11)
5. Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui.
(1 Împ. 16:30)
1. Ieroboam și toată adunare lui Israel îi cer lui Roboam să ușureze jugul ce l-a pus tatăl său peste ei iar ei:
(1 Împ. 12:4)
a. îi vor mulțumi
b. îi vor sluji
c. îi vor aduce daruri
2. Cine a făcut doi viței de aur care au ajuns un prilej de păcătuire pentru Israel (1 Împ. 12:28)
a. Roboam
b. Ahab
c. Ieroboam
3. Cine a srigat împotriva altarului, după Cuvântul Domnului pe cânt Ioroboam ardea tămâie?
(1 Împ. 13:1)
a. Ahia
b. un om al lui Dumnezeu
c. Șemaia
4. . Ce va trimete Domnul peste casa lui Ieroboam din cauza răului pe care îl făcuse (1 Împ. 14:10)
a. nenorocirea
b. urgia
c. foametea
5. Care din împărații lui Iuda a scos din țară pe sodomiți și a îndepărtat toți idolii care-i făcuse părinții lui ?
( 1 Împ. 15:12)
a. Roboam
b. Abiam
c. Asa

•

Faceți asocierea dintre cele două coloane: (1p)

1. bice
2. doi talați de argint
3. un înger
4. Horeb
5. mantaua

•

a. Elisei (1 Împ. 19:19)
b. o turtă coaptă, un ulcior cu apă
( 1 Împ. 19:5,6)
c. muntele lui Dumnezeu (1 Împ. 19:8)
d. scorpioane ( 1 Împ. 12:14)
e. muntele Samariei (1 Împ. 16:24)

Scrieți răspunsul corect: (4p)

1. Roboam nu a ascultat de popor,lucrul acesta era cârmuit de

?

(1 Împ. 12:15)

2. Pentru că nu a ascultat de porunca Domnului, omul lui Dumnezeu a fost omorât de
3. Cum se numea fiul lui Ieroboam care se înbolnăvise și murise.

•

( 1 Împ. 13:24)

( 1 Împ. 14:1)

4. Cine a omorât toată casa lui Baeșa, și n-a lăsat să scape nici rudă nici prieten?
5. Cui a poruncit Domnul să-l hrănească pe Ilie ?

.

(1 Împ. 16:11)
(1 Împ. 17:4,9)

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

1. Peste cine a domnit Roboam?
(1 Împ. 12:21)
a. Iuda
b. Beniamin
c. Levi
2. Despre a cărui casa a vorbit Domnul așa „Cel ce va muri în cetate va fi mâncat de câini și cel ce va muri pe câmp va fi
mâncat de păsările cerului?
(1 Împ. 14:11 ; 16:4)
a. lui Ieroboam
b. lui Nadab
c. lui Baeșa
3. Care din faptele de mai jos sunt făcute de Ahab?
(1 Împ. 16:31,32,33)
a. a făcut un idol Astarteei
b. a ridicat un altar lui Baal
c. a slujit lui Bal și s-a închinat înaintea lui

Examen 6

1 Împărați cap. 12-22

Nume:

• Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmație.
1. Când a văzut poporul că jertfa adusă de Ilie a fost mistuită de foc au căzut cu fața la pământ și au zis:
„Domnul este adevăratul Dumnezeu” .
(1 Împ. 18:39)
2. Ilie, Tijbitul a zis următoarele cuvinte: „Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia
nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu” (1 Împ. 17:1)
3. Domul îi spune lui Ilie să ungă pe Hazael ca împărat al Siriei, pe Iehu, împărat al lui Iuda și pe Elisei ca proroc în locul lui (1 Împ. 19:16)

4. Domnul a lăsat în Isarel șase mii de bărbați, pe cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal . (1 Împ. 19:18)
5. Asa a domnit 41 de ani peste Israel, la bătrânețe a fost bolnav de picioare. ( 1 Împ. 15:9, 10, 23)
•

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. (doar un răspuns)

1. Ce s-a întâmplat cu mâna lui Ierobam când a întins-o împotriva omului lui Dumnezeu?
(1 Împ 13:4)
a. s-a umplut cu lepră
b. s-a albit
c. s-a uscat
2. Cine vorbit din partea Domnului după spusele prorocului ca să-l cheme la el acasă să mănânce pâine și să bea apă? (1 Împ. 13:18)
a. un glas
b. un înger
c. Domnul
3. Care împărat al lui Israel a cumpărat muntele Samariei de la Șemer?
(1 Împ. 16:24)
a. Zimri
b. Baeșa
c. Omri
4. Cine spune lui Ilie următoarele cuvinte: „Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr”
a. Ahab
b. Elisei
(1 Împ. 17:24)
c. văduva din Sarepta
5. Dumnezeul care va răspunde prin ... acela să fie adevăratul Dumnezeu.
( 1 Împ. 6:38)
a. tunete
b. ploaie
c. foc

1.
2.
3.
4.
5.

• Faceți asocieriile
Șemaia
Ahia
Șișac
Hiel din Betel
Segub

a. prorocul
b. împăratul Egiptului
c. Ierihonul
d. cel mai tânăr fiu al lui Ahab
e. omul lui Dumnezeu

(1 Împ. 14:2)
(1 Împ. 14:25)
(1 Împ. 16:34)
(1 Împ. 16:34)
(1 Împ. 12:22)

•
Scrieți răspunsul corect
1. Ilie îi spune văduvei din Sareptea: „Făina din oală nu va scădea și untdelemnul din ulcior nu se va împuțina până în ziua
când va da Domnul
pe fața pământului”
( 1 Împ. 17:14)
2. Pe ce munte spune Ilie să aducă pe poporul Israel, pe ci 450 proroci ai lui Baal și 400 proroci ai Astarteei?
(1 Împ. 18:19)
3. Scrie în ordine pe cei 4 împărați ai lui Iuda.
4. A câtea oară slujitorul lui Ilie se uită și vede un mic nor din mare care va aduce ploaie .

(1 Împ. 14:21 15;1 15:9 15:24)
(1 Împ. 18:44)

5. Ce dorea Ilie când a fugit de Izabela și a șezut sub un ienupăr ?
(1 Împ. 19:4)
•
Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect (poate fi 1, 2, 3 sau nici unul).
1. Care lucruri sunt adevărate despre Obadia?
(1 Împ. 18:3,4)
a. era mai marele casei lui Ahab
b. se temea mult de Domnul
c. a ascuns o sută de proroci ai Domnului
2. Care sunt cuvintele lui Ilie către Dumnezeu, în clipa când se aducea jertfa de seară?
(1 Împ. 18:36,37)
a. fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel
b. eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta
c. ascultă-mă Doamne ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne ești adevăratul Dumnezeu
3. În care din următoarele lucruri nu era Dumnezeu care vorbea cu Ilie? ( 1 Împ. 19:11,12)
a. un vânt tare și puternic
b. un cutremur de pământ
c. un susur blând și subțire

Examen 7.

1 Împărați cap. 12-22

Nume:

•

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

•

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

1. Slujitorii împăratului Siriei i-au zis: „Dumnezeul lor este un Dumnezeu al munților, de aceea au fost mai tari decât
noi.
(1 Împ. 20:23)
2. Nabot a răspuns lui Ahab: „Să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei!”
(1 Împ. 21:3)
3. N-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab.
(1 Împ. 22:25)
4. Ahab s-a smerit înaintea Domnului.
(1 Împ. 21:29)
5. Zedechia a spus: „Văd tot Israelul risipit pe munți, ca niște oi care n-au păstor”.
(1 Împ. 22:17)
1. Ce dorea să facă ahab din via lui Nabot?
(1 Împ. 21:2)
a. o grădină de flori
b. o grădină de pomi
c. o grădină de verdețuri
2. Care din următorii proroci a spus lui Ahab: „Dacă te vei întoarce în pace, Domnul n-a vorbit prin mine.
a. Ilie
b. Mica
c. Zedechia
3. La ce pârâu Ilie a omorât prorocii lui Baal și ai Astarteei?
(1 Împ. 18:40)
a. Cherit
b. Chison
c. Iabes
4. . Care din împărații lui Israel a domnit 7 zile? (1 Împ. 16:15)
a. Zimri
b. Omri
c. Baeșa
5. Cine a mers la prorocul Ahia și s-a dat drept alta?
( 1 Împ. 14:2)
a. nevasta lui Ahab
b. nevasta lui Ieroboam
c. nevasta lui Roboam

•

Faceți asocierea dintre cele două coloane: (1p)

1. oameni de război din Iuda și Beniamin
2. zidul cetății Afec
3. slujitorii mai marilor peste ținuturi
4. împărații cu Ben-Hadad
5. proroci ai lui Ahab

•

a. 32 (1 Împ. 20:1)
b. aproape 400
( 1 Împ. 22:6)
c. 180.000 (1 Împ. 20:1)
d. 232 ( 1 Împ. 20:15)
e. 27.000 (1 Împ. 20:30)

Scrieți răspunsul corect: (4p)

1. Cei doi oameni de nimic au mărturisit împotriva lui Nabot: „Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe
2. Unde era Ilie când Domnul i-a vorbit: „Ce faci tu aici, Ilie?” ?

4. Ce a pus Domnul în gura prorocilor lui Ahab?
5. Câte zile și nopți a mers Ilie ca să ajungă la muntele Domnului?

(1 Împ. 21:10)

( 1 Împ. 19:9)

3. Cum se numea prorocul despre care spunea Ahab că îl urăște pentru că nu-i prorocește nimic bun?

•

(1 Împ. 22:28)

.

. ( 1 Împ. 22:8)

(1 Împ. 22:23)
(1 Împ. 19:8)

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

1. Care lucruri sunt adevărate despre Iosafat?
(1 Împ. 22:43,44,46 )
a. a scos din țară pe sodomiți
b. a trăit în pace cu împăratul lui Israel
c. a îndepărtat înălțimile
2. Ce a făcut Zedechia, unul din prorocii lui Ahab?
(1 Împ. 22:11,24 )
a. niște coarne de fier
b. a lovit pe Mica peste obraz
c. îi spune lui Mica: „Pe unde a ieșit Duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească?”
3. Care sunt faptele Izabelei?
(1 Împ. 19:2; 21:8,25)
a. ațîța pe Ahab la rău
b. a scris niște scrisori în numele lui Ahab
c. a trimes un sol la Ilie să-i spună că va face cu viața lui așa cum făcuse el cu a prorocilor ei

