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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. Prorocul s-a dus şi s-a aşezat pe drumul împăratului Ahab şi s-a legat la ochi. 

2.  Când au zărit căpeteniile oștirii pe Iosafat, au zis: „Negreşit, acesta este împăratul lui Israel.”        
Şi s-au apropiat de el să-l lovească dar Iosafat a scos un ţipăt. 

3. Solomon avea 40.000 de iesle pentru caii de la carele lui şi 12.000 de călăreţi. 

4. Solomon a acoperit heruvimii cu aur. 

5. - 

1. Care pârâu a secat după câtăva vreme, pentru că nu căzuse ploaie în ţară? 
    
      a. Chison 

       b. Cherit 

       c. Chedron 

 

2.  Care proroc s-a întins de două ori peste copilul mort pentru a-i încălzi trupul, ca să revină la viață? 
   
      a. Ilie 

      b. Elisei 

       c. Isaia 

 

3.    Când S-a arătat Domnul a doua oară lui Solomon? 
   
       a. când a isprăvit de zidit Casa Domnului 

       b. când s-a dus la Gabaon să aducă jertfe acolo 

     c. când a isprăvit de zidit Casa Domnului, casa împăratului şi tot ce a găsit cu cale să facă 

 

4. Care a fost primul împărat al lui Iuda, după dezbinarea împărăției? 
   
     a. Ieroboam 

     b. Roboam 

      c. Abiam 

 

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. Cine a murit după ce a fost împroșcat cu pietre? (2 nume) 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Pecah a uneltit împotriva lui Pecahia și l-a lovit la Samaria, în palatul casei împăratului, ca şi pe __ 

şi __; avea cu el __ de oameni dintre fiii __. 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Împăratul __iriei a adus oameni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamat şi din Sefarvaim şi i-a 

aşezat în __ __ în locul copiilor lui Israel. Când au început să locuiască acolo, nu se temeau de 

Domnul, şi Domnul a trimis împotriva lor __ __, care-i omorau. 

 ________________________________________________________________________________ 

4. Numiți doi împărați care au domnit doar 3 luni, la Ierusalim. 

 _______________________________________________________________________________ 

5. Copiii lui Israel și sirienii au stat tăbărâți unii în fața altora timp de __ zile.  

________________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. În vremea lui Iotam, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda, Domnul a început să trimită împotriva lui Iuda pe: 
 
 a. Rețin, împăratul Siriei 
 b. Salmanasar, împăratul Asiriei 
 c. Pecah, fiul lui Remalia 
 
2. Ce a mai luat Ioas, împăratul lui Israel din Ierusalim, după ce l-a prins pe Amația, împăratul lui Iuda? 
 
 a. toate vasele care se aflau în Casa Domnului 
 b. tigăile pentru cărbuni şi lighenele 
 c. ostatici 
 
3. - 
 
 a.  
 b.  
 c.  
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1. un cap de măgar preţuia A. 50 de sicli de argint 

2. un sfert de cab de găinaţ 

de porumbel prețuia 

B. 150 de sicli de argint 

3. un cal se aducea din 

Egipt cu 

C. 5 sicli de argint 

4. toţi cei cu avere din 

Israel au dat fiecare lui 

Menahem 

D. 80 de sicli de argint 

5. un car se aducea din 

Egipt cu 

E. 600 de sicli de argint 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 

Succes Asigurat 


