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

 

II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)                     
(doar un răspuns corect) 

 

 

 

 

Nume și prenume participant nume prenume 

Punctaj obținut prima dată a doua oară 

Corector lider Șc.Dum./pregătitor semnătură semnătură 

1. Ieroboam a murit și în locul lui a împărățit fiul său, Nadab. 

2.  Ieroboam a făcut o casă de înălțimi și a pus preoți luați dintre fiii lui Levi. 

3. Solomon i-a dat lui Hiram, în fiecare an, douăzeci de cori de untdelemn curat. 

4. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei. 

5. Fiii prorocilor au zis că Duhul Domnului a venit peste Elisei. 

1. Slujitorii lui Ben-Hadad i-au spus acestuia că au auzit că împărații casei lui Israel sunt niște: 
    
      a. împărați miloși 

       b. împărați puternici 

       c. Împărați răi 

 

2.  Care împărat a făcut iazul și canalul de apă, aducând astfel apă în cetatea (Ierusalimului)? 
   
      a. Solomon 

      b. Amația 

       c. Ezechia 

 

3.    Unde a murit Ioahaz, fiul lui Iosia? 
   
       a. în Babilon 

       b. în Egipt 

     c. în Ierusalim 

 

4. De unde și-a adus Șimei înapoi slujitorii săi? 
   
     a. din Gat 

     b. din Ribla 

      c. din Dotan 

 

5.  Cine a pornit de bunăvoie spre frații corinteni, stăpânit de o râvnă arzătoare? 
   
       a. Pavel 

      b. Silvan 

 c. Tit 

 

Bibliografie nivel: 1, 2 Împărați; 2 Corinteni 
Dificultate nivel: Master (echivalentul Fazei regionale) 

Punctaj minim / nivel: 75,00 / 80,00 
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III. Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare) 

 

IV. Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

1. Cine a luat parte la toate suferințele lui David, tatăl lui Solomon? 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Pe cine a pus împăratul Solomon în fruntea oștirii, în locul lui Ioab? 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Elisei a zis împăratului lui Israel: „Obișnuiești tu oare să măcelărești pe aceia pe care îi iei prinși cu 

__ și cu __ tău? Dă-le __ și apă, ca să mănânce și să bea; apoi [sirienii] să se ducă la __ lor.” 

 ________________________________________________________________________________ 

4. Cum se numește dumnezeul lui Sanherib? 

 ________________________________________________________________________________ 

5. Armele cu care ne luptăm sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe:  

________________________________________________________________________________ 

  

 

V. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)                                 
           (pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect) 
 

1. Unde a fost așezat chivotul legământului Domnului, după ce a fost mutat din cetatea lui David? 
 
 a. în Locul Preasfânt al Casei Domnului 
 b. în Sfânta Sfintelor a Casei Domnului 
 c. sub aripile heruvimilor din Locul Preasfânt al Casei Domnului 
 
2. Ce l-au sfătuit tinerii pe împăratul Roboam, să spună adunării lui Israel și lui Ieroboam? 
 
 a. „Tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu vi-l voi face și mai greu” 
 b. „Spinul din Liban a trimis să spună cedrului din Liban [...]” 
 c. „Degetul meu cel mic va fi mai gros decât coapsele tatălui meu” 
 
3. Cui a trimis Izabela scrisorile scrise în numele lui Ahab, cu privire la via lui Nabot? 
 
 a. bătrânilor din cetatea lui Nabot 
 b. mai-marilor cetății lui Nabot 
 c. dregătorilor din cetatea lui Nabot  
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1. prorocul din Betel a. s-a întâlnit cu Ieroboam 

2. prorocul Natan b. „Văd tot Israelul risipit pe munţi, ca nişte oi care n-au păstor” 

3. prorocul Iehu c. prin el a vorbit Domnul împotriva lui Baeșa 

4. prorocul Ahia d. i-a dat un sfat mamei lui Solomon 

5. prorocul Mica e. i-a pus în mormânt trupul prorocului din Iuda și l-a jelit 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 
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