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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. Domnul S-a arătat lui Solomon de două ori. 

2.  Omul din Baal-Șalișa a adus omului lui Dumnezeu 20 de pâini de orz și spice noi în sac. 

3. Pentru că n-a păzit legământul și legile pe care i le-a dat, Domnul i-a zis lui Solomon că va rupe 
împărăția de la el și o va da slujitorului său. 

4. Zaharia, fiul lui Ieroboam a domnit 6 luni peste Israel, la Samaria. 

5. - 

1. Câți proroci a strâns Ahab să întrebe pe Domnul dacă să lupte împotriva Ramotului din Galaad? 
    
      a. 450 

       b. 400 

       c. aproape 400 

 

2.  Care împărat a postit după ce Domnul i-a spus pedeapsa care o va primi din cauza păcatului? 
   
      a. Ahab 

      b. Ezechia 

       c. Ieroboam 

 

3.    La porunca lui Ilie, s-a coborât foc din cer și a mistuit în total: 
   
       a. 2 oameni 

       b. 100 oameni 

     c. 102 oameni 

 

4. Cine s-a dus la Izreel să se vindece de rănile pe care i le făcuseră sirienii? 
   
     a. Ioram 

     b. Ahazia 

      c. Iehu 

 

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. Domnul i-a zis lui Solomon că nu va rupe toată împărăția de la el, din pricina:  

 ________________________________________________________________________________ 

2. Ieroboam II a adus iarăşi sub stăpânirea lui Israel __ şi __, care fuseseră ale lui Iuda. 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Domnul a lovit cu lepră pe Azaria și a fost izolat într-o casă. Atunci, în fruntea casei (împărătești) era 

fiul împăratului, adică __ care __ poporul țării. 

 ________________________________________________________________________________ 

4. Cine a fost trimis la închisoare şi hrănit cu pâinea şi cu apa întristării? 

 ________________________________________________________________________________ 

5. Ahab punea pe împărăția și poporul care spunea că nu este acolo __, să jure că nu l-a găsit.  

________________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. Greutatea aurului care venea lui Solomon, pe fiecare an, era de 666 de talanți de aur, afară de ce 
scotea: 

 
 a. de la toți împărații Arabiei 
 b. din negoțul cu mărfuri 
 c. de la dregătorii țării 
 
2. Care împărat a scos afară din țară pe sodomiți? 
 
 a. Roboam 
 b. Asa 
 c. Iosafat, fiul lui Asa 
 
3. Ce au luat leproșii din corturile din tabăra sirienilor? 
 
 a. haine 
 b. arme 
 c. argint și aur 
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1. isprăvile lui Baeșa A. a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni 

2. isprăvile lui Asa B. sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Iuda 

3. îngerul Domnului C. sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraților lui Israel 

4. Amația D. a ucis toată partea bărbătească din Edom 

5. Ioab E. a bătut 10.000 de edomiţi în Valea Sării 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 

Succes Asigurat 


