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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) 

 

 

 

 

Bibliografie: 1,2 Împărați  

Dificultate nivel:   

Punctaj minim / nivel: 80,00  

Nume și prenume participant nume prenume 

Punctaj obținut prima dată a doua oară 

Corector lider Șc.Dum./pregătitor semnătură semnătură 

1. Ahab a ridicat un altar lui Baal. 

2.  Ieroboam a făcut doi viței, pe unul l-a numit Iachin, iar pe celălalt l-a numit Boaz. 

3. Ionatan a fost fiul preotului Abiatar. 

4. Când a mers la împăratul lui Israel, Naaman a luat cu el și 6.000 de sicli de aur. 

5. Domnul i-a zis lui Ilie să se suie înaintea solilor împăratului Samariei și să le spună: „Oare nu este 
Dumnezeu în Israel, de vă duceți să întrebați pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului?” 

1. - 
    
      a.  

       b.  

       c.  

 

2.  Unde i-a jurat împăratul David lui Șimei, fiul lui Ghera care l-a blestemat, că nu-l va omorî? 
   
      a. în Mahanaim 

      b. la Iordan 

       c. în Bahurim 

 

3.    Împăratul Solomon a întrebuințat 600 de sicli de aur pentru: 
   
       a. 1 scut mare de aur bătut 

       b. 200 de scuturi mari de aur bătut 

     c. 300 de scuturi mici de aur bătut 

 

4. Cine a vărsat în timp de pace sânge de război? 
   
     a. Ioas, fiul Țeruiei 

     b. Zimri 

      c. Ahab 

 

5.  Cine a spintecat pântecele tuturor femeilor însărcinate dintr-un ținut? 
   
       a. Menahem 

      b. Șalum 

 c. Pecah 
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III. Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare) 

 

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

1. Cu ce și-au făcut tăieturi prorocii lui Baal, pe muntele Carmel?  

 ________________________________________________________________________________ 

2. Peste ce era mai-mare Zimri? (3 elemente) 

 ________________________________________________________________________________ 

3. La ce a întrebuințat împăratul Asa pietrele și lemnul pe care le-a folosit Baeșa? (4 elemente) 

 ________________________________________________________________________________ 

4. Astarteea era zeița: 

 ________________________________________________________________________________ 

5. Despre ce a vorbit înțeleptul Solomon? (5 elemente)  

____________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. - 
 
 a.  
 b.  
 c.  
 
2. Când Ilie era pe muntele Carmel, să arate prorocilor lui Baal că DOMNUL este adevăratul Dumnezeu: 
 
 a. a zidit un altar din 12 pietre 
 b. a făcut un șanț împrejurul altarului 
 c. a umplut 4 vedre cu apă și le-a vărsat în șanț 
 
3. Ce a vorbit cuvântul Domnului prorocului Iehu, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeșa? 
 
 a. că l-a ridicat din țărână 
 b. că l-a pus mai-mare peste poporul Său, Israel 
 c. că va face casa lui ca și casa lui Ieroboam, fiul lui Nebat 
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1. pridvorul judecății a. tăiau pietrele în munți 

2. scaunul de domnie b. purtau poverile 

3. 80.000 de oameni c. l-a acoperit cu aur curat 

4. 70.000 de oameni d. l-a acoperit cu cedru  

5. 3.300 de oameni e. erau căpetenii peste lucrări 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 

Succes Asigurat 


