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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. Azaria, fiul lui Amația a domnit la Ierusalim cincizeci și doi de ani. 

2.  Israel și Iuda au părăsit poruncile Domnului, și-au făcut viței turnați și au slujit lui Baal. 

3. Ieroboam a rânduit o sărbătoare în luna a opta, în ziua a cincisprezecea a lunii. 

4. Solomon a zis în rugăciunea sa că numai Dumnezeu cunoaște inima tuturor copiilor oamenilor. 

5. - 

1. Cine i-a făcut pe copiii lui Israel ca pulberea pe care o calci în picioare? 
    
      a. împăratul Babilonului 

       b. împăratul Siriei  

       c. Domnul 

 

2.  Care împărat de mai jos a făcut ce este plăcut înaintea Domnului? 
   
      a. Ioas, fiul lui Ahazia 

      b. Ioas, fiul lui Ioahaz 

       c. Omri 

 

3.    Unde și-au văzut fața până la urmă Ioas, împăratul lui Israel și Amația, împăratul lui Iuda? 
   
       a. la Bet-Șemeșul lui Iuda 

       b. la intrarea Hamatului 

     c. la coliba de întâlnire a unor ciobani 

 

4. Cine a uneltit împotriva lui Zaharia, fiul lui Ieroboam și l-a omorât, domnind apoi în locul lui? 
   
     a. Șalum, fiul lui Iabeș 

     b. Menahem, fiul lui Gadi 

      c. Pecah, fiul lui Remalia 

 

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. Pe cine a omorât Atalia, văzând că fiul ei a murit? 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Cine erau cei ce au strâns și numărat argintul adus la Casa Domnului, când lada în care se punea 

argintul se umplea, urmând să-l încredinţeze în mâinile celor însărcinaţi cu facerea lucrărilor Casei? 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Completați răspunsul complet al lui Elisei dat lui Ioas, după ce acesta din urmă a tras cu arcul: 

 ________________________________________________________________________________ 

4. Numiți preotul lui Baal ucis de poporul țării înaintea altarelor. 

 ________________________________________________________________________________ 

5. Hazael a asuprit pe Israel dar Domnul S-a îndurat de popor, Și-a întors fața spre el din pricina 

legământului Său făcut cu:  

________________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. De către cine a fost omorât împăratul Ioas, tatăl lui Amația? 
 
 a. Baeșa 
 b. Iozacar 
 c. Iozabad 
 
2. Despre Iotam, fiul lui Ozia știm următoarele: 
 
 a. a făcut ce este plăcut înaintea Domnului 
 b. a domnit 16 ani în Ierusalim 
 c. a zidit poarta cea mai înaltă a Casei Domnului 
 
3. Care împărați s-au suit împotriva Ierusalimului ca să lupte împotriva lui Ahaz, fără să-l poată birui? 
 
 a. împăratul Siriei 
 b. împăratul lui Israel 
 c. împăratul Moabului 

 

 

 

 

 

       
        *) Acest document este proprietatea organizatorului proiectului TesteTN.  
          Este strict interzisă prelucrarea și/sau publicarea acestuia în spațiul public, fără acordul autorului. 

          Este strict interzisă distribuirea acestui document participanților la ETN19-po, pe perioada examinării. 

 

1. Izabela A. a fost omorât de un leu 

2. Atalia B. a murit fiind aruncată jos de pe fereastră 

3. Ahab C. a fost omorâtă cu sabia în casa împăratului 

4. omul lui Dumnezeu D. a murit călcat în picioare de popor la poarta cetății 

5. călărețul E. a murit după ce a fost lovit cu arcul tras la întâmplare  

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 

Succes Asigurat 

Aceasta este o săgeată ... 


