
Nume și prenume:   

Clasa :   

TEST 1  

I. Puneți A (adevarat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații (2 puncte fiecare): 

1. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine. 

2. Corbii îi aduceau lui Ilie pâine și carne dimineața și seara. 

3. David a împărățit peste Iuda timp de 40 de ani. 

4. Asa a scos din țară pe sodomiți și a îndepărtat toți idolii pe care-i făcuseră părinții lui. 

5. Ben-Hadad s-a suit, a împresurat Ierusalimul și a început lupta împotriva lui. 

 

II. Alegeți varianta corectă (un singur raspuns corect, 3 puncte fiecare): 

1. Unde a tăiat Adonia oi, boi și viței grași? 

a. În curtea casei împăratului 

b. Lângă piatra lui Zohelet 

c. Lângă En-Roguel 

2. Ce era Omri înainte de a fi împăratul lui Israel? 

a. Căpetenia casei împăratului 

b. Căpetenia oștirii   

c. Mai mare peste jumătate din carele împăratului 

3. De al cui sfat a ascultat Roboam cu privire la popor? 

a. Al nimănui 

b. Al bătrânilor 

c. Al tinerilor 

4. Zedechia, fiul lui Chenaana, își făcuse niște coarne de: 

a. Aur  

b. Fier    

c. Aramă  

5. Cine a omorât pe omul lui Dumnezeu care venise din Iuda la Betel? 

a. Ieroboam 

b. Proorocul bătrân 

c. Leul  

 

III. Asociați cele două coloane (un punct fiecare): 

1. Rezon                            a. Iehu   

2. Baeșa                 b. Abișag   

3. Adonia                 c. Hadadezer   

4. Ghibeton                d. Isahar     

5. Hanani                            e. Filisteni 

 

IV. Scrieți răspunsul corect (4 puncte fiecare): 

1. Cine s-a ridicat și a ucis toată casa lui Ieroboam? 

 

2. Cine a lovit pe Mica, fiul lui Imla peste obraz? 

 

3. Despre cine a zis Adonia că este un om viteaz și că aduce vești bune? 

 



4. Unde a fost îngropat Roboam după ce a adormit cu părinții săi? 

 

5. Unde s-a arătat Domnul prima oară în vis lui Solomon? 

 

 

V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul, două, trei sau niciun răspuns corect - 5 puncte 

fiecare): 

1. Unde a ajuns Ilie mergând 40 de zile și 40 de nopți? 

a. La muntele Carmel 

b. La muntele lui Dumnezeu    

c. La Horeb 

2. Solomon a făcut cu lemnul mirositor: 

a. Arfe și alăute pentru cântăreți 

b. Pălimare pentru Casa Domnului  

c. Pălimare pentru casa împăratului 

3. Împăratul Ahab: 

a. A ridicat un altar Astarteei 

b. A făcut un idol lui Baal  

c. S-a închinat înaintea lui Baal 
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Nume și prenume:   

Clasa :   

TEST 2 

I. Puneți A (adevarat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații (2 puncte fiecare): 

1. Hiel din Ierihon a zidit iarăși Betelul. 

2. Preotul Țadoc a luat parte la toate suferințele lui David. 

3. Solomon a domnit peste tot Israelul. 

4. Ahab a vrut via lui Nabot ca să facă din ea o grădină de verdețuri. 

5. Văduva din Sarepta nu avea decât un pumn de făină într-un ulcior și puțin untdelemn 

într-o oală. 

 

II. Alegeți varianta corectă (un singur raspuns corect, 3 puncte fiecare): 

1. Cine a nimicit pe proorocii Domnului? 

a. Izabela 

b. Ieroboam 

c. Ahab 

2. Unde a fost îngropat Solomon?  

a. La Tirța 

b. În cetatea tatălui său, David  

c. În Egipt 

3. Ce nu putea să facă împăratul David la bătrânețe? 

a. Nu se putea încălzi 

b. Nu putea vorbi   

c. Nu putea să vadă 

4. Cum l-a găsit Ilie pe Elisei când a mers la el? 

a. Arând  

b. Plivind     

c. Cosind  

5. Toate vasele din casa pădurii Libanului erau de: 

a. Argint  

b. Fildeș  

c. Aur curat 

 

III. Asociați cele două coloane (un punct fiecare) 

1. Hiram                     a.  Tir  

2. Șișac                       b. Sidon 

3. Hadad                     c. Edom 

4. Etbaal                     d. Siria  

5. Ben-Hadad             e. Egipt 

 

IV. Scrieți răspunsul corect (4 puncte fiecare): 

1. Câți ani a împărățit la Ierusalim Abiam, fiul lui Roboam? 

 

2. Care cetate o dăduse Faraon de zestre fetei lui (nevestei lui Solomon)? 

 

3. Cine a auzit de faima lui Solomon și a venit să îl încerce prin întrebări grele? 



 

4. Solomon se ținea de obiceiurile tatălui său, numai că aducea jertfe și tămâie pe ____. 

 

5. Cui a spus Domnul printr-un prooroc astfel: “Israel va fi ca trestia clătinată în ape”? 

 

 

V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul, două, trei sau niciun răspuns corect - 5 puncte 

fiecare) 

1. Ahazia, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel: 

a. A umblat în calea tatălui său 

b. A umblat în calea mamei sale   

c. A umblat în calea lui Ieroboam, fiul lui Nebat 

2. Domnul a trimis pe Ilie: 

a. Să ungă pe Ieroboam, fiul lui Nebat ca împărat al lui Israel 

b. Să ungă pe Elisei, fiul lui Șafat ca împărat al Siriei  

c. Să ungă pe Atalia ca împărăteasă în locul Izabelei 

3. Solomon a întrecut pe toți împărații pământului în: 

a. Numărul slujitorilor 

b. Bogății   

c. Înțelepciune 

 

VI. Scrieți din memorie : 
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Nume și prenume:   

Clasa :   

TEST 3 

I. Puneți A (adevarat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații (2 puncte fiecare): 

1. Ilie era tatăl lui Elisei. 

2. Ieroboam sfințea ca preot al înălțimilor pe oricine dorea. 

3. Împăratul David nu s-a împreunat cu Abișag, Sunamita. 

4. Domnul S-a arătat a doua oară lui Solomon când acesta a isprăvit de zidit Casa 

Domnului și casa împăratului. 

5. Ieroboam a locuit în Egipt până la moartea lui Șișac, împăratul Egiptului. 

 

II. Alegeți varianta corectă (un singur raspuns corect, 3 puncte fiecare): 

1. Care prooroc și-a dorit să moară? 

a. Mica 

b. Elisei 

c. Ilie 

2. Cine a povestit proorocului bătrân din Betel toate lucrurile pe care le-a făcut omul lui 

Dumnezeu? 

a. Slujitorii săi 

b. Nimeni      

c. Fiii săi 

3. Care pârâu nu avea voie Șimei să îl treacă? 

a. Chedron 

b. Chison   

c. Cherit 

4. Cum se numea întâiul născut al lui Hiel? 

a. Segub 

b. Abiram   

c. Iosua 

5. Celelalte fapte ale lui Solomon, tot ce a făcut el și înțelepciunea lui sunt scrise în: 

a. Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda 

b. Cartea faptelor lui Solomon 

c. Cartea Cronicilor împăraților lui Israel 

 

III. Asociați cele două coloane (un punct fiecare) 

1. Mica                                 a. Imla  

2. Arța                                  b. Tibni  

3. Omri                                 c. Solomon  

4. Casă de fildeș                   d. Ela   

5. Scaun de fildeș       e. Ahab 

 

IV. Scrieți răspunsul corect (4 puncte fiecare): 

1. Cine l-a ucis pe împăratul Ela? 

 

2. Pe cine a trimis Solomon ca să lovească pe Ioab? 

 



3. Solomon a făcut ca la Ierusalim, argintul să fie tot așa de obișnuit ca ____. 

 

4. Câte pietre a folosit Ilie pentru a zidi un altar în Numele Domnului? 

 

5. Iosafat a făcut corăbii din Tars ca să meargă la ____ să aducă aur. 

 

 

V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul, două, trei sau niciun răspuns corect - 5 puncte 

fiecare): 

1. Ce a zis tot poporul Israel când a văzut că Roboam nu-l ascultă? 

a. Vezi-ți de casă, Davide! 

b. Noi n-avem moștenire cu fiul lui Isai!   

c. La corturile tale, Israele! 

2. Ce condiții trebuia să împlinească Solomon ca Dumnezeu să-i lungească zilele? 

a. Să umble în căile Lui 

b. Să zidească o Casă Domnului 

c. Să păzească legile și poruncile Lui 

3. Când Ben-Hadad s-a suit împotriva Samariei ca să lupte împotriva ei, avea cu el: 

a. O mie patru sute de care 

b. Treizeci și doi de împărați 

c. Douăsprezece mii de călăreți 

 

VI. Scrieți din memorie : 
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Nume și prenume:   

Clasa :   

TEST 4 

I. Puneți A (adevarat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații (2 puncte fiecare): 

1. Obadia se temea mult de Domnul. 

2. Pe vremea lui Solomon argintul nu avea nici o trecere. 

3. Omul lui Dumnezeu, care a venit din Iuda la Betel, a mâncat și a băut cu Ieroboam la 

masă. 

4. Când a ucis Zimri toată casa lui Baeșa a lăsat cu viață doar pe fiul acestuia. 

5. Proorocul Natan a luat cornul cu untdelemn și a uns pe Solomon ca împărat. 

 

II. Alegeți varianta corectă (un singur raspuns corect, 3 puncte fiecare): 

1. Cine a vărsat în timp de pace sânge de război? 

a. Adonia 

b. Ahab 

c. Ioab 

2. De unde era proorocul Ahia? 

a. Din Ierusalim 

b. Din Silo  

c. Din Samaria 

3. Unde l-a trimis Domnul pe Ilie ca să ungă pe Hazael ca împărat al Siriei? 

a. La Horeb 

b. La Damasc  

c. La Samaria 

4. Ce făcea femeia văduvă când Ilie a ajuns la poarta cetății Sarepta? 

a. Strângea lemne 

b. Îl aștepta 

c. Îi pregătea de mâncare 

5. Cine cârmuia în Edom pe vremea lui Iosafat, împăratul lui Iuda? 

a. Hadad 

b. Un dregător 

c. Șișac 

 

III. Asociați cele două coloane (un punct fiecare): 

1. Ioab                         a. Moșii   

2. Șimei                       b. Coarnele altarului  

3. David                       c. Frumos la chip   

4. Abiatar                    d. Casă      

5. Adonia                     e. Haine 

 

IV. Scrieți răspunsul corect (4 puncte fiecare): 

1. Câte trepte avea scaunul de domnie de fildeș făcut de Solomon? 

 

2. Nadab a făcut ce este ____ înaintea Domnului. 

 

3. Cum a fost omorât Nabot, din Izreel? 



 

4. Pe cine nu a mustrat David niciodată în viața lui? 

 

5. Câte pilde a rostit Solomon? 

 

 

V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul, două, trei sau niciun răspuns corect - 5 puncte 

fiecare): 

1. Ce a luat nevasta lui Ieroboam cu ea când s-a dus la proorocul Ahia? 

a. Zece turte 

b. Pe fiul ei, Abiia   

c. Un burduf cu vin 

2. Ce a dat Faraon lui Hadad, Edomitul? 

a. O casă 

b. Moșii  

c. O nevastă 

3. Împăratul Asa: 

a. A dărâmat templul lui Baal 

b. A scos din țară pe Sodomiți 

c. A îndepărtat toți idolii făcuți de părinții lui 

 

VI. Scrieți din memorie : 
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Nume și prenume:   

Clasa :   

TEST 5 

I. Puneți A (adevarat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații (2 puncte fiecare): 

1. Omri a lucrat mai rău decât toți cei ce fuseseră după el. 

2. Solomon a tăiat în două cu sabia pe copilul femeii curve. 

3. Mâna pe care Ieroboam a întins-o împotriva omului lui Dumnezeu s-a uscat și 

Ieroboam n-a putut s-o întoarcă. 

4. Ilie a junghiat pe proorocii lui Baal pe muntele Carmel. 

5. Mama împăratului Asa a făcut un idol Astarteei. 

 

II. Alegeți varianta corectă (un singur raspuns corect, 3 puncte fiecare): 

1. Cât aur a dăruit împărăteasa din Seba lui Solomon? 

a. 120 de talanți 

b. 200 de talanți 

c. 50 de talanți 

2. Cine iubise totdeauna pe David? 

a. Hadad 

b. Hiram  

c. Faraon 

3. Până când nu avea să scadă făina din oală și untdelemnul din ulciorul femeii văduve 

din Sarepta? 

a. Până în ziua când Ilie avea să plece de la ea 

b. Până în ziua când Domnul avea să dea ploaie pe fața pământului 

c. Până în ziua morții lui Ahab 

4. Cine s-a sumețit până acolo încât a zis: “Eu voi fi împărat!”? 

a. Solomon 

b. Adonia 

c. Ioab 

5. În ce loc a fost lovit împăratul Ahab, provocându-i moartea? 

a. La încheietura platoșei 

b. În piept 

c. În coapsă 

 

III. Asociați cele două coloane (un punct fiecare): 

1. Naama                        a. Iosafat    

2. Haghita                       b. Asa  

3. Maaca                         c. Roboam   

4. Azuba                         d. Solomon     

5. Bat-Șeba             e. Adonia  

 

IV. Scrieți răspunsul corect (4 puncte fiecare): 

1. Cui a jurat David zicând: “Nu te voi omorâ cu sabia”? 

 

2. Cine a spus Izabelei despre tot ce făcuse Ilie și cum a ucis cu sabia pe proorocii lui 

Baal? 



 

3. Pe cine a ridicat Domnul ca vrăjmași lui Solomon? 

 

4. Cine ațâța pe Ahab la rău? 

 

5. Unde se aflau moșiile preotului Abiatar? 

 

 

V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul, două, trei sau niciun răspuns corect - 5 puncte 

fiecare): 

1. Cu care tineri s-a sfătuit Roboam? 

a. Care erau împrejurul lui 

b. Care erau din familia lui  

c. Care crescuseră cu el 

2. Ce a făcut Ahab după ce a auzit de pedeapsa Domnului vestită prin Ilie? 

a. Și-a pus un sac pe trup 

b. A postit 

c. Și-a presărat cenușă pe cap 

3. Împăratul Solomon a făcut: 

a. 300 de scuturi mari de aur bătut 

b. 200 de scuturi mici de aur bătut 

c. Un mare scaun de fildeș 

 

VI. Scrieți din memorie : 
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Nume și prenume:   

Clasa :   

TEST 6 

I. Puneți A (adevarat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații (2 puncte fiecare): 

1. Zimri era fiul împăratului Omri. 

2. Abiia, fiul lui Ieroboam a fost singurul din casa lui Ieroboam care nu a fost pus într-un 

mormânt. 

3. Adonia a murit în ziua în care s-a făcut împărat. 

4. Ahab a spus lui Ben-Hadad: “sunt al tău cu tot ce am”. 

5. Împărăteasa din Seba a dat lui Solomon foarte multe mirodenii. 

 

II. Alegeți varianta corectă (un singur raspuns corect, 3 puncte fiecare): 

1. Cine a rostit cuvintele: “Trăiască pe vecie domnul meu, împăratul David!”? 

a. Ioab 

b. Bat-Șeba 

c. Natan 

2. Ce a făcut Roboam în locul scuturilor de aur care fusesră luate de împăratul 

Egiptului? 

a. Niște scuturi de aramă 

b. Niște scuturi de argint    

c. Alte scuturi de aur 

3. Pe cine a întrebat Ahab astfel: “M-ai găsit, vrăjmașule?”? 

a. Pe Ben-Hadad 

b. Pe Mica 

c. Pe Ilie 

4. De ce nu a putut David să zidească o casă Domnului? 

a. Din pricina foametei din țară 

b. Pentru că Domnul nu-i dăduse voie   

c. Din pricina războaielor 

5. Când a rânduit Ieroboam o sărbătoare? 

a. În luna a opta, ziua a paisprezecea 

b. În luna a șaptea, ziua a cincisprezecea 

c. În luna a opta, ziua a cincisprezecea 

 

III. Asociați cele două coloane (un punct fiecare): 

1. Ahia                         a. Roboam    

2. Iehu                          b. Văduva din Sarepta   

3. Ilie                            c. Ieroboam   

4. Șemaia                     d. Ahab     

5. Mica                         e. Baeșa  

 

IV. Scrieți răspunsul corect (4 puncte fiecare): 

1. Când a auzit Baeşa de legământul dintre Asa și Ben-Hadad, a încetat să mai întărească 

Rama şi s-a întors la ____. 

 

2. În câte bucăți a rupt Ahia haina pe care o purta? 



 

3. Cum se numea fecioara care a fost adusă ca să-l îngrijească pe împăratul David? 

 

4. De câte ori s-a întins Ilie peste copilul femeii văduve? 

 

5. Cine a spus lui Ben-Hadad astfel: “am auzit că împăraţii casei lui Israel sunt nişte 

împăraţi miloşi”? 

 

 

V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul, două, trei sau niciun răspuns corect - 5 puncte 

fiecare): 

1. Ce semn a dat omul lui Dumnezeu, care a venit la Betel ca să strige împotriva 

altarului? 

a. Că mâna lui Ieroboam se va usca 

b. Că altarul se va despica  

c. Că cenușa se va vărsa de pe altar 

2. Cine a trecut de partea lui Adonia? 

a. Ioab 

b. Preotul Țadoc 

c. Proorocul Natan 

3. Cele două femei curve care s-au înfățișat înaintea lui Solomon: 

a. Locuiau împreună în aceeași casă 

b. Au născut amândouă câte un fiu 

c. Au născut la diferență de 3 zile una de cealaltă 

 

VI. Scrieți din memorie : 
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Nume și prenume:   
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TEST 7 

I. Puneți A (adevarat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații (2 puncte fiecare): 

1. Toate paharele împăratului Solomon erau de argint. 

2. Solomon a cerut Domnului bogăție și slavă. 

3. Totdeauna a fost război între Roboam și Ieroboam. 

4. Când era încă un băiat, Hadad a fugit la Faraon, împăratul Egiptului. 

5. Adonia era foarte frumos la chip și se născuse înainte de Absalom. 

 

II. Alegeți varianta corectă (un singur raspuns corect, 3 puncte fiecare): 

1. Ce a pățit împăratul Asa la bătrânețe? 

a. S-a îmbolnăvit de picioare 

b. A căzut prin zăbrelele odăii de sus 

c. S-a alipit de alți dumnezei 

2. Din pricina cui a fost Ahab trist și mâniat și nu a mai mâncat nimic? 

a. Ilie 

b. Mica  

c. Nabot 

3. Ilie a făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau: 

a. 5 măsuri de floare de făină 

b. 2 măsuri de sămânță  

c. 3 vedre cu apă 

4. Unde a găsit proorocul bătrân din Betel pe omul lui Dumnezeu, când s-a dus după el? 

a. Sub un stejar 

b. Sub un ienuper  

c. Lângă altarul despicat 

5. În al câtelea an al domniei lui a zidit Solomon Casa Domnului? 

a. În al treilea an 

b. În al patrulea an 

c. În al șaptelea an 

 

III. Asociați cele două coloane (un punct fiecare): 

1. Adonia                             a. Ionatan   

2. Preotul Abiatar                b. Peletiți  

3. Ghihon                             c. Corn cu untdelemn 

4. Preotul Țadoc                  d. Absalom    

5. Cheretiți                           e. Catâr  

 

IV. Scrieți răspunsul corect (4 puncte fiecare): 

1. Unde a fost îngropat David? 

 

2. De ce împăratul Asa n-a mai lasat-o pe mama sa să fie împărăteasă? 

 

3. Cine a uneltit împotriva lui Nadab și l-a omorât? 

 



4. Cu ce era acoperit scaunul de fildeș făcut de Solomon? 

 

5. Câți prooroci ai Astarteei mâncau la masa Izabelei? 

 

 

V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul, două, trei sau niciun răspuns corect - 5 puncte 

fiecare): 

1. Unde a așezat Ieroboam vițeii de aur pe care i-a făcut? 

a. La Betel 

b. La Beer-Șeba   

c. La Dan 

2. Ce mâncare a găsit Ilie lângă el când s-a trezit sub ienuper? 

a. Un ulcior cu apă 

b. O turtă de stafide 

c. O turtă coaptă pe niște pietre încălzite 

3. Ce este scris despre Solomon în cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 

a. Înțelepciunea lui 

b. Fiii lui 

c. Celelalte fapte ale lui 

 

VI. Scrieți din memorie : 

1.  

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................... 

2.  

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................... 

3.    

..........................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................... 



Nume și prenume:   

Clasa :   

TEST 8 

I. Puneți A (adevarat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații (2 puncte fiecare): 

1. Solomon a răspuns la toate întrebările împărătesei din Seba. 

2. Inima lui Abiam, fiul lui Roboam a fost întreagă a Domnului. 

3. Ioab a rostit mari blesteme împotriva lui David în ziua când se ducea la Mahanaim. 

4. Unul din fiii proorocilor a cerut tovarășului său să îl lovească. 

5. Hiram a dat lui David lemne de chiparos și lemne de cedru. 

 

II. Alegeți varianta corectă (un singur raspuns corect, 3 puncte fiecare): 

1. Pe care împărat al lui Iuda l-a prevestit omul lui Dumnezeu, când a strigat împotriva 

altarului din Betel? 

a. Ioas 

b. Ieroboam 

c. Iosia 

2. Cine și cui a zis următoarele cuvinte: “suie-te de mănâncă și bea; căci se aude vuiet de 

ploaie”? 

a. Ahab lui Ilie 

b. Izabela lui Ahab     

c. Ilie lui Ahab 

3. Până când a locuit Ieroboam în Egipt? 

a. Până la nașterea primului fiu 

b. Până la moartea lui Solomon 

c. Până la moartea lui Șișac 

4. Unde s-a dus Ilie după ce a plecat de lângă pârâul Cherit? 

a. În Sarepta 

b. Înaintea lui Ahab  

c. Pe muntele Carmel 

5. Câți ani a durat până când Solomon a isprăvit de zidit casa lui? 

a. 13 ani 

b. 7 ani 

c. 11 ani 

 

III. Asociați cele două coloane (un punct fiecare): 

1. Tibni                         a. Betel  

2. Hiel                       b. Ghinat 

3. Iehoiada                    c. Haghita   

4. Natan                        d. Benaia      

5. Adonia                       e. Prooroc    

 

IV. Scrieți răspunsul corect (4 puncte fiecare): 

1. Pe vremea cărui împărat a fost zidit din nou Ierihonul? 

 

2. Cui a zis împăratul Solomon: “Du-te acasă”? 

 



3. “Cel ce va muri în cetate din casa lui Ieroboam va fi mâncat de ____ şi cel ce va muri 

pe câmp va fi mâncat de ____”. 

 

4. Ce a adus Elisei ca jertfă înainte de a urma pe Ilie? 

 

5. Unde s-a adunat tot Israelul ca să îl facă împărat pe Roboam? 

 

 

V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul, două, trei sau niciun răspuns corect - 5 puncte 

fiecare): 

1. Cine a zis lui Ahab astfel: “Nu-l asculta și nu te învoi”, în legătură cu Ben-Hadad? 

a. Un prooroc 

b. Tot poporul  

c. Toți bătrânii 

2. Cui a spus David să-l pogoare pe Solomon la Ghihon? 

a. Bat-Șebei 

b. Proorocului Natan 

c. Lui Benaia 

3. Împărat al lui Israel a fost: 

a. Asa 

b. Roboam 

c. Iosafat 

 

VI. Scrieți din memorie : 

1.  

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................... 

2.  

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................... 

3.    

..........................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................... 



Nume și prenume:   

Clasa :   

TEST 9 

I. Puneți A (adevarat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații (2 puncte fiecare): 

1. Ilie și-a bătut joc de proorocii lui Baal. 

2. Elisei era fiul lui Șafat. 

3. Corăbiile din Tars aduceau la Ierusalim maimuțe și păuni. 

4. În Egipt i s-a născut lui Ieroboam un fiu pe nume Ghenubat. 

5. Ochii proorocului Ahia i se întunecaseră de bătrânețe și nu mai putea să vadă. 

 

II. Alegeți varianta corectă (un singur raspuns corect, 3 puncte fiecare): 

1. Cum se numea cetatea pe care Baeșa a întărit-o când s-a suit împotriva lui Iuda? 

a. Ierusalim 

b. Rama 

c. Ramot 

2. Unde a fost omorât Nadab, împăratul lui Israel? 

a. La Ghilgal 

b. La Ghibeton   

c. La Tirța 

3. Cui a jurat David că Solomon va împărăți după el? 

a. Domnului 

b. Lui Natan 

c. Bat-Șebei 

4. Cui a pus Omri numele “Samaria”? 

a. Cetății pe care a zidit-o 

b. Fiicei lui  

c. Muntelui pe care l-a cumpărat 

5. Cine a spus despre sine însuși astfel: “eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat”? 

a. Ieroboam 

b. Hadad 

c. Solomon 

 

III. Asociați cele două coloane (un punct fiecare): 

1. Ieroboam                   a. Împăratul Siriei  

2. Elisei                         b. Împăratu lui Israel   

3. Hazael                       c. Împăratul lui Iuda  

4. Asa                            d. Împăratul Tirului     

5. Hiram                       e. Prooroc  

 

IV. Scrieți răspunsul corect (4 puncte fiecare): 

1. Între Asa și ____ a fost război în tot timpul vieții lor. 

 

2. Cum se numea fiul lui Ghinat? 

 

3. Cum se numea cel mai tânăr fiu al lui Hiel? 

 



4. Pe ce animal a fost pus Solomon călare când a fost dus la Ghihon? 

 

5. Cine era “fiul unei văduve din seminția lui Neftali”? 

 

V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul, două, trei sau niciun răspuns corect - 5 puncte 

fiecare): 

1. Cine a trecut de partea lui Adonia? 

a. Ioab  

b. Preotul Țadoc  

c. Proorocul Natan 

2. Unde a fost îngropat Ioab, fiul Țeruiei? 

a. În cetatea lui David 

b. În pustie  

c. În casa lui 

3. Cine a omorât toată casa lui Roboam? 

a. Zimri 

b. Baeșa  

c. Ieroboam 

 

VI. Scrieți din memorie : 

1.  

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................... 

2.  
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..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................... 
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........................................... 



Nume și prenume:   

Clasa :   

TEST 10 

I. Puneți A (adevarat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații (2 puncte fiecare): 

1. Solomon a dat de nevastă lui Adonia pe Abișag, Sunamita. 

2. Ahab îl ura pe Mica, fiul lui Imla. 

3. Naama, Amonita a fost una dintre nevestele lui Solomon. 

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

5. Ieroboam a vut să ofere un dar omului lui Dumnezeu, care a strigat împotriva altarului 

din Betel. 

 

II. Alegeți varianta corectă (un singur raspuns corect, 3 puncte fiecare): 

1. Ce era Ieroboam pentru Solomon? 

a. Fiu 

b. Nepot 

c. Slujitor 

2. La ce pârâu a junghiat Ilie pe proorocii lui Baal? 

a. La Chison 

b. La Chedron   

c. La Cherit 

3. În ce lună a isprăvit Solomon de zidit Casa Domnului? 

a. În luna Ziv 

b. În luna Adar 

c. În luna Bul 

4. Cine a plâns pe Abiia, fiul lui Ieroboam, când a murit? 

a. Doar Ieroboam și nevasta lui 

b. Doar proorocul Ahia   

c. Tot Israelul 

5. Cine a omorât toată casa lui Baeșa? 

a. Zimri 

b. Ieroboam 

c. Omri 

 

III. Asociați cele două coloane (un punct fiecare): 

1. Ahia                             a. Vis   

2. Gabaon                        b. Coarne de fier 

3. Ieroboam                     c. Haină nouă   

4. Zedechia                      d. Șișac    

5. Abișag                         e. Sunamita  

 

IV. Scrieți răspunsul corect (4 puncte fiecare): 

1. Cui a spus Domnul astfel: “cere ce vrei să-ți dau”? 

2. Cine a ucis toată partea bărbătească din Edom? 

3. Pe care munte a adunat Ilie tot Israelul, când a căzut foc din cer? 

4. Fiul văduvei din Sarepta s-a îmbolnăvit, și boala lui a fost atât de cumplită, încât n-a 

mai rămas ____ în el. 



5. Câți prooroci ai Domnului a ascuns Obadia într-o peșteră? 

 

 

V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul, două, trei sau niciun răspuns corect - 5 puncte 

fiecare) 

1. Când a venit la Ierusalim, împărăteasa din Seba a văzut: 

a. Toată înțelepciunea lui Solomon 

b. Pe copiii lui Solomon   

c. Casa pe care o zidise Solomon 

2. Unde era împăratul Ela, când a fost lovit și omorât? 

a. În Templu 

b. În odaia de dormit 

c. În cetățuia casei împăratului 

3. Pe cine a poftit Adonia, când a tăiat oi, boi și viței grași? 

a. Pe fratele său, Solomon 

b. Pe toți frații lui  

c. Pe toți bărbații lui Iuda din slujba împăratului 

 

VI. Scrieți din memorie : 

1.  

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................... 

2.  
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Nume și prenume:   

Clasa :   

TEST 11 

I. Puneți A (adevarat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații (2 puncte fiecare): 

1. După ce Domnul i-a vorbit prin vis la Gabaon, Solomon a adus 1000 de arderi de tot 

pe altar. 

2. Ahab a zidit un templu lui Baal la Samaria. 

3. În locul lui Ieroboam a împărățit fiul său, Abiia. 

4. Împărăteasa din Seba a dat lui Solomon foarte multe mirodenii. 

5. Solomon a dat lui Hiram douăzeci de cetăți în țara Galileii. 

 

II.  Alegeți varianta corectă (un singur raspuns corect, 3 puncte fiecare): 

1. Ce a cerut Elisei lui Ilie înainte de a-l urma? 

a. Să-și sărute nevasta 

b. Să-și sărute copiii 

c. Să-și sărute părinții 

2. Care a fost cererea lui Adonia când s-a apucat de coarnele altarului? 

a. Să nu fie alungat din Israel 

b. Să nu fie omorât cu sabia   

c. Să-i fie dată Abișag de nevastă 

3. Peste care obraz l-a lovit Zedechia pe Mica? 

a. Peste obrazul drept 

b. Peste obrazul stâng   

c. Nu este menționat 

4. În ce consta darul pe care Asa i l-a dat lui Ben-Hadad? 

a. Pietre scumpe și mirodenii 

b. Aur și argint   

c. Vite în mare număr 

5. Cine i-a plecat inima lui Solomon spre alți dumnezei? 

a. Bogățiile  

b. Socrul său, Faraon 

c. Nevestele  

 

III. Asociați cele două coloane (un punct fiecare): 

1. Abiam                          a. Roboam  

2. Omri                             b. Ieroboam 

3. Nebat                            c. Ela   

4. Solomon                       d. Asa    

5. Baeșa                            e. Ahab  

 

IV. Scrieți răspunsul corect (4 puncte fiecare): 

1. Cum se numea casa în care Solomon a pus scuturile de aur bătut? 

2. Cine era fiul Haghitei? 

3. Cine a zidit Sihemul pe muntele lui Efraim? 

4. De ce animal a fost omorât omul lui Dumnezeu, care a venit din Iuda la Betel? 

5. Hiel a pus temeliile Ierihonului cu prețul lui ____. 



 

 

V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul, două, trei sau niciun răspuns corect - 5 puncte 

fiecare) 

1. Ce a poruncit Domnul omului lui Dumnezeu, care a venit la Betel să strige 

împotriva altarului? 

a. Să nu mănânce pâine 

b. Să nu bea apă   

c. Să nu se întoarcă pe drumul pe care s-a dus 

2. Ce a făcut Ilie când a auzit susurul blând și subțire pe când era în peșteră? 

a. A ieșit 

b. A stat la gura peșterii  

c. Și-a acoperit fața cu mantaua 

3. Când era tânăr, Ieroboam era: 

a. Viteaz  

b. Bălai   

c. Tare  

 

VI. Scrieți din memorie : 

1.  
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..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................... 

2.  
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Nume și prenume:   

Clasa :   

TEST 12 

I. Puneți A (adevarat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații (2 puncte fiecare): 

1. Domnul a trimis pe Ilie să ungă pe Ben-Hadad ca împărat al Siriei. 

2. Domnul a zis lui Solomon că va rupe împărăția de la el și o va da fiului său. 

3. Ieroboam avea ca mamă pe o văduvă. 

4. Un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel ca să strige împotriva lui Ieroboam. 

5. Zimri era căpetenia casei împăratului Ela. 

 

II.  Alegeți varianta corectă (un singur raspuns corect, 3 puncte fiecare): 

1. Câți ani a domnit Ahab peste Israel? 

a. 2 ani 

b. 12 ani 

c. 22 de ani 

2. Cine s-a apucat de coarnele altarului? 

a. Șimei și Adonia 

b. Adonia și Ioab   

c. Abiatar și Șimei 

3. Unde a adus-o Solomon pe fata lui Faraon, când a luat-o de nevastă? 

a. În cetatea lui David 

b. În casa lui   

c. În casa din pădurea Libanului 

4. Cum se numea mama împăratului Abiam? 

a. Maaca  

b. Azuba    

c. Naama 

5. Cine era singurul din casa lui Ieroboam, în care s-a găsit ceva bun înaintea Domnului? 

a. Nadab  

b. Nevasta lui Ieroboam 

c. Abiia 

 

III. Asociați cele două coloane (un punct fiecare): 

1. Nabot                                     a. Manta   

2. Împărăteasa din Seba             b. Foc  

3. Ilie                                          c. Car    

4. Ahab                                      d. Vie     

5. Zimri                                      e. Mirodenii   

 

IV. Scrieți răspunsul corect (4 puncte fiecare): 

1. Izabeal era fata lui Etbaal, împăratul ____. 

2. Cu ce alimente era Ilie hrănit de corbi? 

3. Ai cui slujitori ai fugit la Achiș, împăratul Gatului? 

4. Solomon a cerut Domnului pricepere ca să facă ____. 

5. Tinerii l-au sfătuit pe Roboam să zică poporului: “tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu 

vă voi bate cu ____”. 



 

 

V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul, două, trei sau niciun răspuns corect - 5 puncte 

fiecare) 

1. Ce întrebuința Baeșa pentru întărirea Ramei, când s-a suit împotriva lui Iuda? 

a. Pietre  

b. Lemn    

c. Aur  

2. Pe vremea cărui împărat au fost sodomiți în țară? 

a. Iosafat  

b. Asa   

c. Roboam  

3. Ce-i dădea Solomon lui Hiram în fiecare an? 

a. Douăzeci de mii de cori de untdelemn curat 

b. Douăzeci de mii de cori de grâu  

c. Douăzeci de cori de untdelemn curat 

 

VI. Scrieți din memorie : 

1.  
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..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................... 

2.  
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........................................... 
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........................................... 

 

 

 

 

  



Nume și prenume:   

Clasa :   

TEST 13 

I. Puneți A (adevarat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații (2 puncte fiecare): 

1. Ben-Hadad n-a ascultat de Asa și n-a vrut să facă legământ cu el. 

2. Roboam a lăsat sfatul pe care i-l dădeau bătrânii și s-a sfătuit cu tinerii care fuseseră 

pe lângă tatăl său, Solomon. 

3. Vitejii lui David au trecut de partea lui Adonia. 

4. Ahab a lucrat în chipul cel mai urâcios, mergând după idoli, cum făceau canaaniții, pe 

care-i izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 

5. Când se apropia de clipa morții, David a dat îndrumări fiului său, Solomon. 

 

II.  Alegeți varianta corectă (un singur raspuns corect, 3 puncte fiecare): 

1. Peste ce țară a ajuns să împărățească Rezon? 

a. Egipt 

b. Siria 

c. Edom 

2. De ce a zis Ieroboam nevestei sale să-și schimbe hainele? 

a. Pentru că erau murdare 

b. Pentru că era sărbătoare   

c. Pentru ca să nu se știe că era nevasta lui 

3. Câte arderi de tot a adus Solomon la Gabaon? 

a. O sută 

b. O mie   

c. Zece mii 

4. Ce semnificau cele 12 bucăți din haina proorocului Ahia? 

a. 12 seminții 

b. 12 ani   

c. 12 slujitori 

5. De ce a murit fiul femeii curve, care s-a înfățișat înaintea lui Solomon? 

a. Pentru că femeia s-a culcat peste el 

b. Pentru că era bolnav 

c. Pentru că a fost tăiat în două de Solomon 

 

III. Asociați cele două coloane (un punct fiecare): 

1. Ilie                              a. David  

2. Izabela                        b. Elisei 

3. Ahab                           c. Omri   

4. Solomon                     d. Nabot    

5. Ahia                            e. Ieroboam  

 

IV. Scrieți răspunsul corect (4 puncte fiecare): 

1. Cum se numea proorocul prin care Domnul a vorbit împotriva lui Baeșa? 

2. Care împărat a fost bolnav de picioare la bătrânețe? 

3. Hiel a pus porțile Ierihonului cu prețul lui ____. 

4. Cum a numit Hiram cele douăzeci de cetăți pe care le-a primit de la Solomon? 



5. Cine l-a atins pe Ilie, când dormea sub ienuper? 

 

 

V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul, două, trei sau niciun răspuns corect - 5 puncte 

fiecare) 

1. Cine era fiul unei femei văduve? 

a. Hadad 

b. Ieroboam   

c. Hiram 

2. Pe cine a ucis Zimri? 

a. Pe împăratul Ela 

b. Rudele și prietenii lui Baeșa  

c. Toată casa lui Baeșa 

3. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, printre care erau și: 

a. Filistence 

b. Canaanite  

c. Iebusite 

 

VI. Scrieți din memorie : 
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Nume și prenume:   

Clasa :   

TEST 14 

I. Puneți A (adevarat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații (2 puncte fiecare): 

1. Domnul i-a zis de 3 ori lui Ilie “ce faci tu aici, Ilie?”. 

2. Solomon nu a oferit nimic împărătesei din Seba înainte ca aceasta să se întoarcă în 

țara ei. 

3. În înțelepciunea lui, Solomon a vorbit despre dobitoace, despre păsări, despre 

târâtoare și despre pești. 

4. Baeșa a uneltit împotriva lui Nadab, fiul lui Ieroboam. 

5. Zidul cetății Afec a căzut peste douăzeci și șapte de mii de oameni din Siria. 

 

II.  Alegeți varianta corectă (un singur raspuns corect, 3 puncte fiecare): 

1. Domnul a zis lui Solomon: “dacă vei umbla în căile Mele, păzind legile şi poruncile 

Mele, cum a făcut David, tatăl tău, îţi voi ____” 

a. Mări bogățiile 

b. Dărui pricepere 

c. Lungi zilele 

2. Când a vorbit cuvântul Domnului proorocului bătrân din Betel? 

a. Nu i-a vorbit niciodată, pentru că era mincinos 

b. Înainte să îl întâlnească pe omul lui Dumnezeu din Iuda  

c. Când stătea cu omul lui Dumnezeu la masă 

3. De ce Roboam a răspuns aspru poporului și nu a vrut să asculte de el când s-au 

întâlnit la Sihem? 

a. Pentru că Roboam era aspru din fire 

b. Căci lucrul acesta a fost cârmuit de Domnul   

c. Deoarece a vrut ca împărăția să fie doar a lui 

4. Cui a zis Solomon astfel: “Domnul a întors răutatea ta asupra capului tău”? 

a. Lui Ioab 

b. Lui Șimei   

c. Lui Abiatar 

5. Cine a zis lui Ilie: „Cunosc acum că eşti un om al lui Dumnezeu şi cuvântul Domnului 

în gura ta este adevăr!”? 

a. Ahab 

b. Femeia văduvă din Sarepta 

c. Elisei 

 

III. Asociați cele două coloane (un punct fiecare): 

1. Solomon                         a. Mica  

2. Ieroboam                        b. Abiia 

3. Omri                               c. Baal    

4. Izabela                            d. Șemer    

5. Zedechia                         e. Faraon  

 

IV. Scrieți răspunsul corect (4 puncte fiecare): 

1. Cum se numea mai marele casei lui Ahab? 



2. La cine se referea Domnul când a zis: „Eu te-am ridicat din ţărână şi te-am pus mai-

mare peste poporul Meu Israel”? 

3. Cine a zis Bat-Șebei că Adonia s-a făcut împărat? 

4. Cum se numea fiul lui Iosafat, care a domnit după moartea lui? 

5. Câți ani a domnit Solomon? 

 

 

V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul, două, trei sau niciun răspuns corect - 5 puncte 

fiecare) 

1. Împăratul Asa a pus în Casa Domnului: 

a. Idolul Astarteei 

b. Aur, argint și vase   

c. Lucruri hărăzite de tatăl său 

2. Abișag, Sunamita: 

a. Era foarte frumoasă 

b. Avea părul lung  

c. A îngrijit pe împăratul Solomon 

3. Ben-Hadad a spus prin soli lui Ahab: 

a. Nevestele tale sunt ale mele 

b. Cei mai frumoși copii ai tăi sunt ai mei  

c. Argintul și aurul tău sunt ale mele 

 

VI. Scrieți din memorie : 

1.  

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................... 

2.  

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................... 

3.    

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................... 



Nume și prenume:   

Clasa :   

TEST 15 

I. Puneți A (adevarat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații (2 puncte fiecare): 

1. Domnul a zis lui Ilie că pe cel ce va scăpa de sabia lui Iehu, îl va omorâ Elisei. 

2. În Sarepta, Ilie a fost hrănit de o femeie văduvă. 

3. Zimri a umblat pe calea lui Ieroboam. 

4. Roboam era fiul lui Nebat, Efratit din Țereda. 

5. Ioab a fost îngropat în pustie. 

 

II.  Alegeți varianta corectă (un singur raspuns corect, 3 puncte fiecare): 

1. Câte vedre cu apă au fost vărsate peste arderea de tot adusă de Ilie pe muntele 

Carmel? 

a. 12 vedre 

b. 4 vedre 

c. 19 vedre 

2. Solomon iubea pe ____ și se ținea de obiceiurile tatălui său. 

a. Domnul 

b. Mama sa, Bat-Șeba 

c. David 

3. Când a aflat Adonia că Solomon a fost uns ca împărat? 

a. Când era la masă 

b. Când a tăiat oi, boi și viței grași 

c. Când a sfârșit de mâncat 

4. Unde a domnit Baeșa peste tot Israelul? 

a. La Samaria 

b. La Ghibeton   

c. La Tirța 

5. Când a murit Abiia, fiul lui Ieroboam? 

a. Când mama lui (nevasta lui Ieroboam) a ajuns la el 

b. Când Ieroboam a atins pragul casei 

c. Când mama lui a atins pragul casei 

 

III. Asociați cele două coloane (un punct fiecare): 

1. Izabela                       a. Câini 

2. Asa                            b. Viței 

3. Rezon                        c. Pietre   

4. Ieroboam                   d. Picioare   

5. Nabot                        e. Vrăjmaș 

 

IV. Scrieți răspunsul corect (4 puncte fiecare): 

1. Cu ce era îmbrăcat proorocul Ahia când l-a întâlnit pe Ieroboam? 

2. Cine sunt cei doi pe care Domnul i-a ridicat ca vrăjmași lui Solomon? 

3. De câte ori s-a arătat Dumnezeu în vis lui Solomon? 

4. Ce a aruncat Ilie peste Elisei când a venit la el? 



5. În a câta lună a fost ridicat chivotul legământului din cort ca să fie dus în Casa 

Domnului? 

 

 

V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul, două, trei sau niciun răspuns corect - 5 puncte 

fiecare) 

1. Unde a domnit Omri? 

a. La Ierusalim 

b. La Samaria  

c. La Tirța 

2. Ce a jurat împăratul David? 

a. Că nu va omorâ cu sabia pe Șimei 

b. Că se va răzbuna pe Adonia 

c. Că Solomon va împărăți după el 

3. Ce a făcut Ioab când a aflat că Abiatar a fost scos din slujbă? 

a. A fugit la cortul Domnului 

b. S-a apucat de coarnele altarului  

c. S-a închinat înaintea lui Solomon 

 

VI. Scrieți din memorie : 

1.  

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................... 

2.  

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................... 

3.    

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................... 

 


