
                                                                                             Nume și Prenume________________________ 

                                                    1.ÎMPĂRAȚI CAP. 5-7 

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

1.___Hiram, împăratul Tirului iubise întotdeauna pe David. 

2.___Slujitorii lui Hiram vor coborî lemnele din Liban la mare și le vor trimite pe mare pe 

plute. 

3.___Solomon a zidit Casa Domnului în a patru sute nouăzecilea an după ieșirea copiilor lui 

Israel din Egipt. 

4.___Și a făcut o casă la fel cu pridvorul acesta pentru fata lui Hiram, pe care o luase de 

nevastă. 

5.___Stâlpii pe care i-a așezat în pridvorul Templului i-a numit: Iachin și Boaz. 

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

1.Din ce pricină nu a putut zidi David o Casă Domnului? 

                 a) nu avea bani suficienți 

                 b) războaielor cu care l-au înconjurat vrăjmașii lui 

                 c) a păcătuit cu Bat-Șeba 

2.Din ce fel de lemn erau făcuți cei doi heruvimi? 

                  a) chiparos 

                  b) cedru 

                  c) măslin sălbatic 

3.Uneltele pe care le-a făcut Hiram pentru Casa Domnului din aramă lustruită, 

împăratul a pus să le toarne în: 

                   a) câmpia Iordanului, într-un pământ humos 

                   b) câmpia Ierihonului, într-un pământ bun 

                   c) câmpia Sucotului, într-un pământ humos 

4.În câți ani a isprăvit(terminat) Solomon de zidit casa lui? 

                    a) 7 ani 

                    b) 13 ani 

                    c) 10 ani 

5.Pe ce era așezată marea de aramă? 

                     a) 12 boi 

                     b) 12 lei 

                     c) 10 boi 

III. Faceți asocierea. 

1.___ 70 000                             a) pe lună cu schimbul 

2.___ 80 000                             b) oameni de corvoadă 

3.___ 30 000                             c) purtau poverile 

4.___   3 300                             d) tăiau pietrele în munți 

5.___ 10 000                             e) căpetenii 



IV. Completați spațiile libere. 

1.Câți ani a zidit Solomon Casa Domnului?_________. 

2.Ce i-a dat Domnul lui Solomon după cum îi făgăduise? _________________. 

3.Solomon a pregătit Locul Preasfânt înăuntru în mijlocul casei ca să așeze acolo 

________________ _____________________ _________________. 

4.Cine a hărăzit(pregătit) argint, aur și unelte pentru Casa Domnului?_____________. 

5.Solomon a zis lui Hiram că ei nu știu să taie lemne ca ________________. 

6.Solomon a lăsat toate aceste unelte necântărite, căci erau foarte ___________ și 

greutatea ____________ nu se putea socoti. 

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

1.Ce nu s-a auzit în timpul zidirii? 

                 a) nici ciocan, nici secure 

                 b) nici o unealtă de fier 

                 c) nici un strigăt 

2.Ce a acoperit Solomon cu aur? 

                  a) toată Casa Domnului 

                  b) tot altarul 

                  c) heruvimi 

3.Hiram, fiul unei văduve din seminția lui Neftali și al unui tată din Tir era plin de: 

                  a) mândrie 

                  b) înțelepciune, pricepere 

                  c) știință în săvârșirea(facerea) oricărei lucrări de aramă 

 

Dumnezeu te iubește! 

 


