
                                    Întrebări din recapitulare 

1. Cine l-a slujit pe împăratul David când era bătrân? ________________. 

2. Cine s-a sumețit și a zis că va fi împărat? _________________. 

3. Cum se chema mama lui Solomon? __________________. 

4. Cine a sfătuit-o pe Bat-Șeba să meargă la împăratul David să îi spună că Adonia s-a făcut 

împărat? _______________. 

5. Cine l-a uns pe Solomon împărat? ________________. 

6. Unde a fost  uns Solomon ca împărat? _________________. 

7. Pe cine omoră Benaia din ordinul lui Solomon? ____________,______________și 

____________. 

8. Cine au fugit și s-au prins de coarnele altarului? _____________și ______________. 

9. Pe cine a scos Solomon din slujba de preot al Domnului? __________________. 

10. Pe cine a luat Solomon de nevastă? ___________ lui _________________. 

11. Pe cine iubea Solomon? ___________________. 

12. Care era cea mai însemnată înălțime? ___________________. 

13. Adonia  a cerut lui Solomon (prin intermediul mamei lui) de nevastă pe 

_______________. 

14. Cu fii cui trebuia Solomon să se poarte cu bunăvoință? ________________. 

15. Unde a fost îngropat împăratul David? _______________ lui ________________. 

16. Ce a cerut Solomon Domnului?  ____ ______________ ___________________. 

17. Câte arderi de tot a adus Solomon la Gabaon?__________. 

18. Câte pilde a rostit Solomon? ____________. 

19. Câte cântări a alcătuit Solomon? __________. 

20. Cum i s-a arătat Domnul lui Solomon? ____________. 

21. Cine era mai mare peste oștire? _______________. 

22. Cine n-a putut zidi o Casă Domnului din pricina războaielor? ________________. 

23. De unde a adus Solomon lemne de cedru și chiparos? ____________. 

24. Cine era împăratul Tirului? _________________. 

25. În câți ani a zidit Solomon Casa Domnului? _______. 

26. Cum se numea încăperea unde era așezat Chivotul Domnului? ____________ 

_______________. 

27. În câți ani a zidit Solomon casa lui? ________. 

28. Cum se numea omul care era plin de înțepciune, de pricepere și de știință în facerea 

orcărei lucrări de aramă? _____________. 

29. Cum se chemau cei 2 stâlpi care erau așezați în pridvorul Templului? ___________și 

__________. 

30. Pe ce era așezată marea de aramă? _____ _________. 

31. Cine au adus chivotul și Cortul întâlnirii în Casa Domnului? _____________ și 

________________. 

32. Cine s-a rugat pentru Casa Domnului? _______________. 

33. De câte ori s-a arătat Domnul lui Solomon? _____. 



34. Câte cetăți a dat Solomon lui Hiram? _______. 

35. Cum a numit Hiram cetățile primite de la Solomon? ___________ ____________. 

36. De câte ori pe an aducea Solomon arderi de tot și jertfe de mulțumire? ______. 

37. Prin ce l-a încercat  împărăteasa din Seba pe Solomon? ________________ 

____________. 

38. Câți talanți de aur a dat împărăteasa din Seba lui Solomon? _________. 

39. Câte crăiese împărătești avea de neveste Solomon? ________. 

40. Câte țiitoare a avut Solomon? ________. 

41. Cine i-a plecat inima lui Solomon spre alții dumnezei? __________________. 

42. Pentru cine a zidit Solomon un loc înalt? ______________ și _______________. 

43. Pe cine s-a mâniat Domnul? ________________. 

44. Pe cine a ridicat Domnul ca vrăjmași lui Solomon? ________________ și 

_______________. 

45. Cine a ridicat mâna împotriva lui Solomon când el zidea Milo? ___________________. 

46. De cine a fost întâlnit pe drum Ieroboam? ____________ din ____________. 

47. Cum era Ieroboam? ____________ și _________________. 

48. În câte bucăți a rupt Ahia haina cea nouă? _______. 

49. Câte seminții a primit Ieroboam?_______. 

50. Pe cine a vrut Solomon să-l omoare?____________. 

51. Unde și la cine a fugit Ieroboam?___________, la  _______________. 

52. Câți ani a domnit Solomon?____. 

53. Cum se numea fiul lui Solomon?________. 


