
 

 

 

  

 

 

 

I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare) 

1. Ezechia a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. 

2. Poporul țării l-a pus împărat pe Iosia, în locul tatălui său, Amon. 

3. Împăratul Zedechia a fost prins și dus la Ribla, la împăratul Babilonului. 

4. Cetatea Ribla era în țara Hamatului. 

5. Pavel a hotărât în sine să nu se întoarcă la frații corinteni cu întristare. 

 

II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)  

(doar un răspuns corect) 

1. În al câtelea an al domniei lui peste Israel, Solomon a început să zidească Casa Domnului? 

a. în primul an 

b. în al treilea an 

c. în al patrulea an 

2. Câte zile au sărbătorit oamenii sfințirea Templului zidit de Solomon? 

a. 3 zile 

b. 7 zile 

c. 14 zile 

3. Prorocul din Iuda a fost găsit de bătrânul proroc din Betel: 

a. sub un stejar 

b. sub un ienupăr 

c. la coliba de întâlnire a unor ciobani 

4. De unde era prorocul Ahia? 

a. din Betel 

b. din Iuda 

c. din Silo 

5. „Căci noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac ___” 

a. cei mai mulți 

b. cei mulți 

c. unii 

 

 

III. Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare) 

1. Șalum , fiul lui Iabeș  a.  a domnit 22 de ani 

2. Zimri    b.  a domnit 41 de ani 

3. Solomon   c.  a domnit 7 zile 

4. Asa    d.  a domnit 40 de ani 

5. Ahab    e.  a domnit 1 lună de zile 
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IV. Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

1. Domnul a zis despre Ieroboam că și-a făcut alți dumnezei și ___ ___ ca să Îl mânie. 

2. Solomon mai stăpânea și toate împărățiile de la Râu (Eufrat), până în țara __ și până la hotarul __ 

3. Prorocul Ahia și-a rupt haina cea nouă în ___ bucăți și i-a zis lui Ieroboam să ia ___ (bucată/bucăți) 

4. Preotul ___ l-a adus pe tânărul Ioas, i-a pus (pe cap) ___ ___ și i-a înmânat ___. L-au pus împărat, 

l-au uns, și bătând din palme, au zis: „___ ___!” 

5. „Binecuvântat să fie Dumnezeu, […], Părintele ___ și Dumnezeul oricărei ___” 

 

V. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare) 

(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect) 

1. Ce a făcut împăratul Ezechia când a auzit cuvintele lui Rabșache? 

a. și-a sfâșiat hainele 

b. şi-a pus un sac pe trup şi a postit 

c. se culca cu sacul acesta şi mergea încet 

2. Ce i-a cerut Ilie Domnului în rugăciune, în clipa când se aducea jertfa de seară, pe Carmel? 

a. „Fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel” 

b. „Fă să se știe astăzi că eu sunt slujitorul Tău” 

c. „Fă să se știe astăzi că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta” 

3. Pavel le-a spus fraților corinteni că el (și alți frați) nu le scriu altceva, decât ce frații corinteni: 

a. sunt învățați 

b. citesc 

c. cunosc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) 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. 

   

 
Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 

Succes Asigurat 

2019 Teste TN. Toate drepturile rezervate.                                           testetn.com                                                                                                                                     


