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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. Împăratul Solomon a trimis pe Benaia, fiul lui Iehoiada să-l coboare de pe altar pe Adonia. 

2.  Ioram, fiul lui Iosafat avea de nevastă pe o fată a lui Ahab. 

3. Solomon a zidit lipite de zidul Casei Domnului trei rânduri de odăi, unul peste altul. 

4. Uneltele de aramă făcute pentru Casa Domnului au fost turnate în câmpia Iordanului, într-un 
pământ humos, între Sucot și Țartan. 

5. În chivotul Domnului mutat din cetatea lui David în Locul Preasfânt al Casei Domnului, erau două 
table de piatră, puse de Moise la Horeb. 

1. - 
    
      a.  

       b.  

       c.  

 

2.  - 
   
      a.  

      b.  

       c.  

 

3.    „Dumnezeul tău să facă numele lui Solomon mai vestit decât numele tău şi el să-şi înalţe scaunul de 
domnie mai presus de scaunul tău de domnie!” au fost cuvintele rostite împăratului David de către: 

   
       a. slujitorii împăratului 

       b. Benaia, fiul lui Iehoiada 

     c. Bat-Șeba 

 

4. De cine fugea David când fiii lui Barzilai i-au ieșit înainte și i-au dat să mănânce? 
   
     a. Saul 

     b. Absalom 

      c. Ioab 

 

5.  Ce i-au făcut nevestele lui Solomon?  
   
       a. i-au abătut inima 

      b. i-au plecat inima spre idoli 

 c. l-au ațâțat să facă rău 
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III. Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare) 

 

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

1. - 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Ioab, fiul Țeruiei i-a omorât pe Abner și pe Amasa, și a pus sângele de război pe:  

 ________________________________________________________________________________ 

3. Abiatar a fost scos din slujba de preot al Domnului, ca să se împlinească cuvântul rostit de Domnul 

asupra: (3 elemente) 

 ________________________________________________________________________________ 

4. Solomon a cerut Domnului să-i dea o inimă pricepută, ca să facă dreptate și ca să: (2 răspunsuri) 

 ________________________________________________________________________________ 

5. Peste ce era mai-mare Adoniram?  

________________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. - 
 
 a.  
 b.  
 c.  
 
2. Ce răspuns i-a dat Ionatan lui Adonia după ce Solomon a fost făcut împărat? 
 
 a. că Solomon este un om viteaz 
 b. că împăratul David l-a făcut împărat pe Solomon 
 c. că preotul Țadoc și prorocul Natan l-au uns împărat pe Solomon, la Ghihon 
 
3. Unde se găseau săpați colocinți1? 
 
 a. pe lemnul de cedru dinăuntrul Casei Domnului 
 b. sub buza mării de aramă 
 c. pe tăbliile temeliilor de aramă 

                                              

    
        *) 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 Colocinții (Citrullus Colocynthis) sunt o plantă asemănătoare cu pepenii mici din familia Cucurbitaceae. Această plantă este amintită și în Biblie. Unii exegeți 

biblici o asociază cu tărtăcuța, o plantă agățătoare, tot din familia curcubitaceelor. 

1. luna Etanim A. „...dacă vor face rugăciuni Domnului, cu privirile întoarse spre cetatea pe 

care ai ales-o Tu și spre Casa pe care am zidit-o eu Numelui Tău...” 

2. luna Bul B. „...dacă-Ți vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre țara lor, [...] spre 

cetatea pe care ai ales-o și spre Casa pe care am zidit-o eu Numelui Tău...” 

3. luna Ziv C. a doua lună 

4. „Când poporul Tău va 

ieși la luptă împotriva 

vrăjmașului său...” 

D. a opta lună 

5. „...dacă se vor coborî 

în ei înșiși, în țara 

unde vor fi robi...” 

E. a șaptea lună 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 

Succes Asigurat 


