
                                                                                             Nume și Prenume________________________ 

                                                    1.ÎMPĂRAȚI CAP. 8-9 

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

1.___ În clipa când au ieșit preoții din Locul Sfânt, norul a umplut Casa Domnului. 

2.___ Lui Hiram i-au plăcut cetățile pe care i le-a dat Solomon. 

3.___ Solomon a întrebuințat ca robi de corvoadă pe copii lui Israel. 

4.___ Slujitorii lui Hiram s-au dus la Ofir și au luat de acolo aur, 420 de talanți pe care i-au 

adus la Solomon. 

5.___ Domnul s-a arătat  a doua oară lui Solomon , cum i se arătase la Gabaon. 

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

1.Dacă Israel se va abate de la Domnul va ajunge de: 

                      a) râsul popoarelor 

                      b) râs și pomină 

                      c) batjocură 

2.Câte cetăți i-a dat Solomon lui Hiram? 

                       a) 20 

                       b) 10 

                       c) 15 

3.Ce cetate a dat Faraon ca zestre(dar de nuntă) fetei lui? 

                        a) Elot 

                        b) Ghezerul 

                         c) Ețion-Gheber 

4.Când fata lui Faraon s-a suit în casa ei, Solomon a zidit: 

                          a) Milo 

                          b) Elotul 

                          c) Tadmorul 

5.Cât timp a prăznuit(sărbătorit) Solomon sărbătoarea când a sfințit Templul? 

                           a) 10 zile 

                           b) 7 zile 

                           c) 14 zile 

III. Faceți asocierea. 

1.___  22 000                                 a) oi 

2.___120 000                                 b) Cabul 

3.___ țara                                        c) căpetenii 

4.___ corăbii                                   d) boi 

5.___  550                                        e) Ețion-Gheber 

IV. Completați spațiile libere. 

1.Preoții au adus  chivotul legământului Domnului în Locul ____________ al Casei, în 

______________ ___________________ sub aripile heruvimilor. 



2.În chivot nu erau decât cele două ____________ de ______________ pe care le-a pus 

______________ în el la Horeb. 

3.Preoții n-au putut să rămână acolo să facă slujba din pricina norului, căci ___________ 

_____________ umpluse Casa Domnului. 

4.Cine a binecuvântat pe toată adunarea lui Israel? ________________. 

5.Cine avea de gând să zidească o Casă Domnului? ______________. 

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

1.Preoții și Leviții au adus la Ierusalim: 

                      a) chivotul Domnului 

                      b) Cortul întâlnirii 

                      c) toate uneltele sfinte care erau în Cort 

2.Solomon s-a rugat: dacă Israel va fi bătut de vrăjmaș, pentru că a păcătuit împotriva 

Domnului, și apoi se vor întoarce la Domnul: 

                       a) ascultă-i din ceruri 

                       b) iartă păcatul poporului tău Israel 

                       c) întoarce-i în țara pe care ai dat-o părinților lor 

3.Pe cine a adunat Solomon la Ierusalim? 

                        a) bătrânii lui Israel 

                        b) toate căpeteniile semințiilor 

                        c) căpeteniile familiilor lui Israel 

VI.Subliniază varianta corectă: 

a)Solomon s-a așezat înaintea templului / altarului Domnului, în fața întregii adunări /țări a 

lui Israel. Și-a întins mâinile spre cer / Dumnezeu. 

b) Ochii Tăi să fie mereu / zi și noapte / necurmat deschiși asupra locuinței / casei acesteia. 

c)Dacă va greși /păcătui cineva împotriva aproapelui / împăratului său și va fi silit să facă un 

legământ / jurământ  și va veni să jure / plângă înaintea altarului Tău, răspunde-i / ascultă-l 

din ceruri. 

d) Când dușmanul / străinul, va veni dintr-o țară îndepărtată / apropiată, pentru templul 

/Numele Tău, căci  se va ști că Numele Tău este tare / mare, mâna Ta este puternică / tare și 

brațul Tău este întins, ascultă-l din ceruri, și dă străinului aceluia tot ce-Ți va cere / pofti. 

e)Când poporul / împăratul  va ieși la luptă / război, urmând calea pe care o vei spune / 

porunci Tu; dacă vor face rugăciuni Domnului, cu fețele / privirile întoarse spre cetatea pe 

care ai ales-o Tu, ascultă / ia aminte din ceruri la strigătele / rugăciunile și cererile lor și fă-le 

dreptate. 

 


