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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. Ezechia, fiul lui Ahaz a fost împăratul lui Iuda. 

2.  Mica a văzut pe Domnul stând pe scaunul Lui de domnie și toată oștirea cerurilor stând lângă El, 
la dreapta și la stânga Lui. 

3. Domnul i-a descoperit lui Elisei că Hazael va fi împărat al Siriei. 

4. Elisei i-a zis slujitorului său să fiarbă o ciorbă pentru fiii prorocilor. 

5. Dumnezeu i-a aruncat în Adânc pe îngerii care au păcătuit. 

1. La cine se referă afirmația: „Fecioara, fiica Sionului, te disprețuiește și râde de tine […]” ? 
    
      a. Ezechia 

       b. Rabșache 

       c. Sanherib 

 

2.  Când David se apropia de clipa morții, a dat lui Solomon, fiul său: 
   
      a. sfaturi 

      b. porunci 

       c. îndrumări 

 

3.    Ce a întins Hazael pe fața împăratului Ben-Hadad, care era bolnav? 
   
       a. o învelitoare înmuiată în apă 

       b. o turtă de smochine 

     c. puțină miere 

 

4. Ahab, fiul lui Omri, a domnit peste Israel, la Samaria: 
   
     a. 22 de ani 

     b. 25 de ani 

      c. 41 de ani 

 

5.  Ce îi paște de multă vreme pe învățătorii mincinoși? 
   
       a. pierzarea  

      b. osânda 

 c. judecata 

 

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. Pentru temeliile Casei Domnului, împăratul Solomon a poruncit să se scoată pietre mari și:              
(2 elemente) 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Cum se numește vrăjmașul lui Solomon care a fugit de la stăpânul său, Hadadezer? 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Când prorocul cel bătrân din Betel a ajuns unde era trupul întins pe drum al prorocului din Iuda, a 

găsit stând lângă trupul mort: 

 ________________________________________________________________________________ 

4. Elisei i-a zis lui Ghehazi că lepra lui __ se va lipi de el și de __ lui pentru totdeauna. 

 ________________________________________________________________________________ 

5. Petru a spus să ne dăm toate silințele ca să unim cu dragostea de frați:   

________________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. Împăratul David i-a zis lui Solomon să se poarte cu bunăvoință cu: 
 
 a. Barzilai, galaaditul 
 b. fiii lui Barzilai, galaaditul 
 c. Adonia, fiul Haghitei 
 
2. Cine au fost cei ce l-au dus pe Solomon la Ghihon, ca să-l facă împărat? 
 
 a. Benaia, fiul lui Iehoiada 
 b. cheretiții și peletiții 
 c. preotul Țadoc și prorocul Natan 
 
3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește: 
 
 a. cunoștința 
 b. viața 
 c. evlavia 
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1. Șimei, fiul lui Ghera a. „[…] să nu laşi ca perii lui cei albi să se coboare în pace în Locuinţa 

morţilor.” 

2. Ioab, fiul Țeruiei b. „Să-i cobori perii albi însângeraţi în Locuinţa morţilor.” 

3. Adonia c. „Dacă va fi om cinstit, un păr din cap nu-i va cădea la pământ.” 

4. Ilie, tișbitul d. „Era un om îmbrăcat cu o manta de păr şi încins cu o curea la mijloc.” 

5. împăratul Ioram e. „[...] pe dinăuntru avea un sac de păr pe trup.” 
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