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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. Evil-Merodac a fost împărat al Babilonului. 

2.  Împăratul Hiram era fiul unei văduve din seminția lui Efraim. 

3. Solomon a făcut în Locul Preasfânt doi heruvimi de lemn de chiparos. 

4. La Gabaon, Solomon a adus o mie de arderi-de-tot pe altar. 

5. Sirienii au înconjurat cetatea Dotan. 

1. Cine a ridicat un altar lui Baal?  
    
      a. Ahab 

       b. Ahazia 

       c. Omri 

 

2.  Care din următorii împărați a domnit peste Iuda? 
   
      a. Baeșa 

      b. Abiam 

       c. Nadab 

 

3.    Cine s-a dus la Izreel să-l vadă pe Ioram, care era acolo bolnav în pat? 
   
       a. Ioas 

       b. Iosafat 

     c. Ahazia 

 

4. Cât aur i-a oferit împărăteasa din Seba lui Solomon? 
   
     a. 120 de talanți 

     b. 120 de sicli 

      c. 6.000 de sicli  

 

5.  Ce zicea glasul care s-a auzit deasupra lui Isus, din slava minunată, conform relatărilor lui Petru? 
   
       a. „Acesta este Fiul Meu preaiubit, de El să ascultați!” 

      b. „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” 

 c. „Acesta este Fiul Meu preaiubit și credincios.” 

 

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

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

 

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

1. Solomon a zidit pe muntele din faţa Ierusalimului, pe partea dreaptă a Muntelui __, un loc înalt 
pentru alți dumnezei. 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Împăratul Solomon a întrecut pe toți împărații __ în __ și înțelepciune. 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Numiți singura persoană în care s-a găsit ceva bun înaintea Domnului, din casa lui Ieroboam. 

 ________________________________________________________________________________ 

4. Descrieți pe scurt 4 minuni realizate de Dumnezeu prin Elisei. 

 ________________________________________________________________________________ 

5. Odinioară erau ceruri și un pământ scos cu ajutorul:  

________________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. Pentru cine a zidit împăratul Solomon înălțimi în fața Ierusalimului? 
 
 a. pentru Milcom 
 b. pentru Chemoș 
 c. pentru Astarteea 
 
2. Despre Chemoș este menționat că a fost: 
 
 a. urâciunea Moabului 
 b. dumnezeul Moabului 
 c. urâciunea fiilor lui Amon 
 
3. Cine era Tahpenes? 
 
 a. o împărăteasă 
 b. nevasta lui faraon 
 c. sora nevestei unui edomit 
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1. un leu a. casa lui Solomon mânca în fiecare zi 

2. doi urși b. omul lui Dumnezeu din Iuda 

3. maimuțe c. niște băiețași 

4. căprioare d. corăbiile din Tars 

5. doisprezece lei e. scaunul de domnie al lui Solomon 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 
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