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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. Ahaz, fiul lui Iotam a trecut pe fiul său prin foc, după urâciunile neamurilor. 

2.  Împăratul Iosia a dat poporului porunca să prăznuiască Paștele, în al 18-lea an al domniei lui. 

3. Înțelepciunea lui Solomon întrecea toată înțelepciunea egiptenilor. 

4. Domnul hotărâse să şteargă numele lui Israel de sub ceruri. 

5. Nadab, fiul lui Ieroboam a domnit doi ani peste Israel. 

1. Câți slujitori de-ai lui Șimei au fugit în Gat, la Achiș? 
    
      a. doi 

       b. trei 

       c. nu se specifică 

 

2.  Din toate bunele cuvinte pe care le rostise Domnul prin robul său __, nici unul n-a rămas neîmplinit. 
   
      a. David 

      b. Ilie 

       c. Moise 

 

3.    Ce i-a cerut Elisei lui Ghehazi să pună pe fața copilului mort al sunamitei? 
   
       a. o turtă de smochine 

       b. toiagul său 

     c. o învelitoare 

 

4. Ahazia, fiul lui Ahab a domnit peste Israel: 
   
     a. 2 ani 

     b. 16 ani 

      c. 17 ani 

 

5.  Hazael s-a dus înaintea lui Elisei, luând cu el un dar, tot ce era mai bun în: 
   
       a. Egipt 

      b. Damasc 

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

 

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

1. Cine a cerut ca atunci când va muri, să fie îngropat în mormântul în care a fost îngropat omul lui 
Dumnezeu din Iuda? 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Numiți două persoane care au ridicat altar lui Baal. 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Împăratul Iosia a izgonit pe cei ce aduceau tămâie lui Baal, __, __, __ şi întregii oştiri a cerurilor. 

 ________________________________________________________________________________ 

4. După ce Ioas a devenit împărat, tot poporul țării a intrat în templul lui Baal, l-a dărâmat și i-au 

sfărâmat cu desăvârșire: (2 elemente) 

 ________________________________________________________________________________ 

5. -  

________________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. Cine a domnit 40 de ani la Ierusalim? 
 
 a. David 
 b. Solomon 
 c. Ioas 
 
2. Israel a fost dus rob în Asiria și a fost așezat: 
 
 a. lângă En-Roguel 
 b. lângă râul Gozan  
 c. în cetățile mezilor 
 
3. - 
 
 a.  
 b.  
 c.  
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1. marea de aramă A. înaintea Locului Preasfânt 

2. cei doi stâlpi B. roți ca ale unui car 

3. sfeșnicele de aur C. era rotundă de tot 

4. cele zece temelii D. în pridvorul Templului 

5. doi heruvimi E. în Locul Preasfânt 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 

Succes Asigurat 


