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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. - 

2.  - 

3. Domnul a zis lui Solomon: „Fiindcă ai făcut aşa şi n-ai păzit legământul Meu şi legile Mele pe care 
ţi le-am dat, voi rupe împărăţia de la tine şi o voi da altuia mai bun decât tine.” 

4. Omul lui Dumnezeu a zis împăratului Ieroboam: „Chiar toată casa ta să-mi dai, şi n-aş intra cu tine. 
Nu voi mânca pâine şi nu voi bea apă în locul acesta [...]” 

5. „N-a mai venit niciodată în urmă atâta aur cât a dat împărăteasa din Seba împăratului Solomon.” 

1. „Vezi toată această mulţime mare? O voi da astăzi în mâinile tale, ca să cunoşti că Eu sunt Domnul.”, 
sunt cuvintele spuse printr-un proroc lui: 

    
      a. Ahab 

       b. Ilie 

       c. Ezechia 

 

2.  În ce lună din an a fost mutat chivotul legământului Domnului, din cetatea lui David în Casa Domnului? 
   
      a. Ziv 

      b. Bul 

       c. Etanim 

 

3.    Cu ce ocazie a înjunghiat împăratul Solomon 22.000 de boi şi 120.000 de oi? 
   
       a. când a avut loc sfințirea Casei Domnului 

       b. când a avut loc mutarea chivotului legământului Domnului 

     c. când a mers la Ierusalim, după ce a avut visul la Gabaon 

 

4. Care din cei de mai jos nu era marele preot ci al doilea preot? 
   
     a. Seraia 

     b. Țefania 

      c. Hilchia 

 

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. Conform celor spuse de Rabșache, împăratul Ezechia a zis că pentru război trebuie: (2 elemente) 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Ca să nimicească pe Iuda, după cuvântul pe care-l spusese prin robii Săi, prorocii, Domnul a trimis 

împotriva lui Ioiachim cete de __, cete de __, cete de __ şi cete de __. 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Amația a trimis soli lui Ioas, fiul lui Ioahaz să se confrunte cu acesta, iar Ioas a prins pe Amația la 

__, apoi a venit la Ierusalim şi a făcut o spărtură de __ sute de coţi în zidul Ierusalimului, de la 

Poarta lui __ până la Poarta __. 

 ________________________________________________________________________________ 

4. Inima lui __ a fost în totul a Domnului în tot timpul vieţii lui. 

 ________________________________________________________________________________ 

5. -  

________________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. Nebuzaradan, căpetenia străjerilor a lăsat în Ierusalim ca __ câțiva din cei mai săraci din țară. 
 
 a. vieri 
 b. lucrători de pământ 
 c. secerători 
 
2. Care din preoții de mai jos au fost omorâți de împăratul Nebucadnețar? 
 
 a. Hilchia 
 b. Țefania 
 c. Seraia 
 
3. Împăratul Ieroboam a făcut doi viţei de aur şi a zis poporului: 
 
 a. „Destul te-ai suit la Ierusalim, Israele!” 
 b. „Iată Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului.” 
 c. „Vestiţi o sărbătoare în cinstea lui Baal!” 
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1. Ilie i-a zis lui Ahab: A. „Nu eşti tu un ucigaş şi un hoţ?” 

2. Ahab a întrebat pe 

proroci: 

B. „Cine va amăgi pe Ahab ca să se suie la Ramot din Galaad şi să 

piară acolo?” 

3. Mica a zis: C. „Să merg să lupt împotriva Ramotului din Galaad sau să mă las?” 

4. Domnul a zis: D. „Eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Întăreşte-te şi fii 

om!” 

5. David i-a zis lui 

Solomon: 

E. „Viu este Domnul că voi vesti ce-mi va spune Domnul.” 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 

Succes Asigurat 


