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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: 90,00  

Nume și prenume participant nume prenume 

Punctaj obținut prima dată a doua oară 

Corector lider Șc.Dum./pregătitor semnătură semnătură 

1. În Locul Preasfânt, Solomon a făcut doi heruvimi de lemn de măslin sălbatic și i-a acoperit cu aur. 

2.  Stâlpul din dreapta, din pridvorul Templului era numit Iachin. 

3. Tahpenes a fost cea care l-a înțărcat pe Ghenubat, fiul lui Hadad, în casa lui Faraon. 

4. Ieroboam i-a zis nevestei lui să ia zece pâini, turte și un vas cu miere și să meargă la Silo, la Ahia. 

5. Bătrânii țării și poporul l-au sfătuit pe Ahab să nu-l asculte pe Ben-Hadad, împăratul Siriei, după ce 
Ahab a înțeles că acesta din urmă le vrea răul. 

1. „Şi apoi, când voi pleca de la tine, Duhul Domnului te va duce nu ştiu unde” i-a zis: 
    
      a. Elisei lui Ilie 

       b. Obadia lui Ilie 

       c. Ghehazi lui Elisei 

 

2.  Cine a fost îngropat în casa (proprietatea) lui din pustie? 
   
      a. Ioab 

      b. Baeșa 

       c. Amon 

 

3.    Cine i-a trimis lui Ben-Hadad, fiul lui Tabrimon, un dar în argint și în aur, ca să facă legământ cu el? 
   
       a. împăratul Ahab 

       b. împăratul Babilonului 

     c. împăratul Asa 

 

4. De la cine a luat Menahem argintul care l-a dat lui Pul, împăratul Asiriei? 
   
     a. de la negustorii cei mari 

     b. de la dregătorii țării 

      c. de la toţi cei cu avere din Israel 

 

5.  Cine a nimicit pe Baal din mijlocul lui Israel? 
   
       a. Iosafat, fiul lui Asa 

      b. Iehu 

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

 

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

1. Pe cine a pus Nebucadnețar dregător în țara lui Iuda? 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Unde a poruncit împăratul Iosia să fie dusă cenușa obiectelor făcute pentru Baal, Astarteea și toată 

oștirea cerurilor, care au fost arse după ce au fost scoase din Templul Domnului? 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Ieroboam, fiul lui Ioas a luat înapoi hotarele lui Israel, după cuvântul rostit de Domnul prin prorocul: 

 ________________________________________________________________________________ 

4. Unde este scris: „Să nu se omoare părinţii pentru copii şi să nu se omoare copiii pentru părinţi, ci 

fiecare să fie omorât pentru păcatul lui.” ? 

 ________________________________________________________________________________ 

5. -  

________________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. Ce a luat Șișac, împăratul Egiptului din Ierusalim, în timpul domniei lui Roboam? 
 
 a. scuturile de aur pe care le-a făcut Solomon 
 b. vistieriile Casei Domnului 
 c. vistieriile casei împăratului 
 
2. Care din afirmațiile de mai jos sunt adevărate cu privire la Osea? 
 
 a. a domnit 9 ani peste Israel, la Samaria 
 b. Salmanasar l-a închis și l-a pus în lanțuri într-o temniță 
 c. i-au fost scoși ochii 
 
3. În ce s-a concretizat reforma împăratului Iosia? 
 
 a. a dărâmat altarul de la Betel şi înălţimea făcută de Ieroboam 
 b. a dărâmat casele sodomiţilor 
 c. a scos din Casa Domnului idolul Astarteei 
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1. Ahab a zis despre 

Ben-Hadad 

A. „Ea n-are fiu şi bărbatul ei este bătrân.” 

2. Sunamita a zis 

despre Elisei 

B. „La anul, pe vremea aceasta, vei ţine în braţe un fiu.” 

3. Ghehazi a zis 

despre sunamită 

C. că este un om sfânt al lui Dumnezeu 

4. Elisei i-a zis 

sunamitei 

D. „Este fratele meu!” 

5. Văduva din Sarepta 

a zis despre Ilie 

E. că este un om al lui Dumnezeu şi cuvântul Domnului în gura lui este 

adevăr 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 

Succes Asigurat 


