
                                                                                          Nume și Prenume________________________ 

                                                    1.ÎMPĂRAȚI CAP. 12-13 

I.Puneti A (adevărat) sau F(fals) în dreptul fiecărei afirmații. 

1.___Roboam a spus:„Degetul meu cel mic va fi mai gros decât coapsele tatălui meu”. 

2.___ Roboam a ascultat de sfatul bătrânilor. 

3.___ Ieroboam a făcut o casă de înălțimi și a pus preoți luați din tot poporul, care nu făceau 

parte din fii  lui Levi. 

4.___ Un proroc bătrân din Betel a mințit pe omul lui Dumnezeu. 

5.___ Casa lui Ieroboam a fost nimicită și ștearsă de pe fața pământului pentru că sfințea 

preot al înălțimilor pe oricine dorea. 

6.___ Roboam n-a ascultat de popor, căci lucrul acesta era cârmuit de Domnul, în vederea 

împlinirii cuvântului pe care îl spusese Domnul prin Ahia  din Silo. 

 

II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect(doar un singur răspuns corect). 

1.Ce s-a întâmplat cu mâna lui Ieroboam care a întins-o spre omul lui Dumnezeu? 

                  a) s-a umplut de lepră 

                  b) s-a uscat și nu a putut să o întoarcă înapoi 

                  c) s-a blocat 

2.Semnul care arată că Domnul a vorbit împotriva altarului: 

                  a) altarul se va despica  

                  b) cenușa de pe el se va vărsa 

                  c) ambele variante sunt corecte 

3.Un proroc bătrân din Betel a spus omului lui Dumnezeu că: 

                  a) i-a vorbit un înger 

                  b) i-a vorbit Dumnezeu 

                  c) i-a vorbit un prooroc 

4.Leul care omorâse pe omul lui Dumnezeu: 

                  a) mâncase trupul 

                  b) sfâșiase pe măgar 

                  c) nu mâncase trupul și nu sfâșiase pe măgar 

5.Prorocul bătrân ceruse să fie îngropat: 

                  a) la Betel 

                  b) în mormântul omului lui Dumnezeu 

                  c) în mormântul lui David 

 

III. Faceți asocierea. 

1.___ Adoram                                  a) din Iuda 

2.___ Roboam                                 b) Betel, Dan 

3.___ Ieroboam                               c) ucis cu pietre 

4.___ 2 viței de aur                         d) s-a grăbit să fugă 

5.___ omul lui Dumnezeu              e) a zidit Sihemul și Penuel 



 

IV. Completați spațiile libere. 

1. Pe cine a vrut tot Israelul să-l facă împărat la Sihem? ________________. 

2. Care a fost singura seminție care a mers după casa lui David? ________________. 

3. Pe cine a făcut tot Israelul împărat?___________________. 

4. Cine a vorbit prorocului bătrân când stătea la masă cu omul lui 

Dumnezeu?______________ __________________. 

5.De cine a fost omorât omul lui Dumnezeu? ______ _____________. 

 

V. Încercuiți răspunsurile corecte (poate fi niciunul, unul, două sau trei răspunsuri corecte). 

1. Roboam a răspuns lui Ieroboam și poporului: 

                         a) tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu vi-l voi face și mai greu 

                         b) tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu vi-l voi ușura 

                         c) tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioni 

2. Ce poruncă i-a fost dată prin Cuvântul Domnului, omului lui Dumnezeu? 

                         a) să nu mănânce pâine în Betel 

                         b) să nu bea apă în Betel 

                         c) să nu se întoarcă pe drumul pe care se va duce 

3. Ce a strigat omul lui Dumnezeu împotriva  altarului: 

                          a) se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosia 

                          b) Iosia v-a înjunghia pe altar pe preoții înălțimilor 

                          c) pe altar se vor arde oseminte omenești 

 

 


