
                                                                                             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!    

 

                                         


