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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. Faima lui Solomon se răspândise printre toate neamurile de primprejur. 

2.  După ce l-au ucis cu sabia pe Sanherib, fiii lui, Adramelec și Șarețer au fugit în țara Ararat. 

3. Berodac-Baladan, fiul lui Baladan a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia. 

4. Amon a făcut ce este rău înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său, Manase. 

5. Evil-Merodac, împăratul Babilonului a pus scaunul de domnie al lui Ioiachin, împăratul lui Iuda, mai 
presus de scaunul de domnie al împăraților care erau cu el la Babilon. 

1. Muntele lui Dumnezeu este menționat ca fiind: 
    
      a. Sionul 

       b. Carmel 

       c. Horeb 

 

2.  În ce lună a fost isprăvită Casa Domnului? 
   
      a. Bul 

      b. Ziv 

       c. Etanim 

 

3.    Peste câți oameni a căzut zidul cetății Afec? 
   
       a. 3.000 

       b. 27.000 

     c. 100.000 

 

4. Pentru că împăratul Moabului s-a răsculat împotriva lui Ioram, acesta din urmă a cerut ajutorul lui: 
   
     a. Hazael 

     b. Iosafat 

      c. Ben-Hadad 

 

5.  Cine l-a omorât pe Zaharia, fiul lui Ieroboam, și a domnit în locul lui? 
   
       a. Șalum 

      b. Menahem 

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

 

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

1. Unde au domnit Rezon și oamenii lui? 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Solomon luat de nevastă pe fata lui Faraon şi a adus-o în cetatea lui David până şi-a isprăvit de zidit 

casa lui, Casa Domnului şi: (3 elemente) 

 ________________________________________________________________________________ 

3. În timpul domniei cărui împărat s-a suit împotriva Ierusalimului, Șișac, împăratul Egiptului? 

 ________________________________________________________________________________ 

4. După ce fiul ei a murit, văduva din Sarepta a crezut că Ilie a venit la ea să-i aducă aminte lui 

Dumnezeu de __ ei. 

 ________________________________________________________________________________ 

5. -  

________________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. Toată lumea căuta să vadă pe Solomon și fiecare își aducea darul lui, și anume: 
 
 a. arme 
 b. haine 
 c. catâri 
 
2. Împăratul Solomon a zis ca sângele lui Abner și al lui Amasa să cadă peste: 
 
 a. capul lui Adonia 
 b. capul lui Ioab 
 c. capul urmașilor lui Ioab 
 
3. - 
 
 a.  
 b.  
 c.  
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1. David A. împăratul lui Iuda 

2. Abiia B. fiul lui Isai 

3. Asa C. fiul lui Ieroboam 

4. Meșa D. împăratul Moabului 

5. Ben-Hadad E. împăratul Siriei 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 

Succes Asigurat 


