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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. Șalum, împăratul lui Israel a domnit doar o lună de zile la Samaria. 

2.  Manase a pus în Casa Domnului idolul Astarteei pe care-l făcuse. 

3. Copilul sunamitei bogate a stat pe genunchii mamei sale până seara, și apoi a murit. 

4. Împăratul Solomon l-a întrebat pe Șimei de ce nu a ascultat de jurământul Domnului și de porunca 
pe care i-o dăduse împăratul. 

5. Împăratul Solomon a făcut o casă și pentru fata lui faraon, nevasta lui. 

1. Care împărat era sortit nimicirii, după cum a spus Domnul? 
    
      a. Baeșa 

       b. Ahab 

       c. Ben-Hadad 

 

2.  Cui a întors Domnul răutatea sa asupra capului său? 
   
      a. lui Ahab 

      b. lui Șimei 

       c. lui Ioab 

 

3.    Solomon stăpânea peste toată țara de dincoace de Râu (Eufrat), de la __ până la Gaza. 
   
       a. Tifsah 

       b. Abel-Mehola 

     c. împrejurimile Hamatului 

 

4. Ce va curăța Domnul ca o farfurie care se curăță? 
   
     a. casa lui Ahab 

     b. Ierusalimul 

      c. casa lui Baeșa 

 

5.  - 
   
       a.  

      b.  

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

 

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

1. Ce a mistuit focul care a căzut de la DOMNUL, când Ilie s-a rugat în fața prorocilor lui Baal? 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Slujitorii lui Ben-Hadad i-au zis acestuia că Dumnezeul copiilor lui Israel este un Dumnezeu al: 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Ce i-a cerut Elisei lui Ilie, înainte ca acesta din urmă să fie răpit de la el?  

 ________________________________________________________________________________ 

4. Slujitorul lui Ilie s-a uitat a __ oară și a zis că se ridică din mare un __ __, ca o palmă de __ 

 ________________________________________________________________________________ 

5. Cum s-au dus oamenii în corturile lor, după cele 14 zile de sărbătoare pentru sfințirea Templului?   

(3 elemente)  

________________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. Care din următoarele afirmații sunt adevărate referitor la preotul Abiatar? 
 
 a. a fost trimis la moșiile lui din Anatot de către Solomon 
 b. a purtat chivotul Domnului înaintea lui David 
 c. a luat parte la toate suferințele lui David 
 
2. Ahazia, fiul lui Ahab a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat în calea: 
 
 a. tatălui său 
 b. mamei sale 
 c. lui Ieroboam 
 
3. - 
 
 a.  
 b.  
 c.  
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          Este strict interzisă prelucrarea și/sau publicarea acestuia în spațiul public, fără acordul autorului. 
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1. „să ungi pe Iehu” a. uns împărat în locul lui Iosia 

2. „să ungi pe Hazael” b. uns împărat la Ghihon 

3. „să ungi pe Elisei” c. „ca proroc în locul tău” 

4. Solomon d. „ca împărat al lui Israel” 

5. Ioahaz e. „ca împărat al Siriei” 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 

Succes Asigurat 


