
 

 

 

  

 

 

 

 

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) 

 

 

Nume și prenume participant nume prenume 

Punctaj obținut prima dată a doua oară 

Corector lider Șc.Dum./pregătitor semnătură semnătură 

1. Iehu l-a omorât pe Ioram cu sulița.  

2.  Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Ezechia, prin Isaia, că îi va mai adăuga 15 ani la zilele lui. 

3. Copilul sunamitei bogate s-a dus la tatăl său care era la arat și i-a zis: „Capul meu! Capul meu!” 

4. Văzând că fusese înfrânt în luptă, împăratul Moabului l-a adus pe fiul său întâi născut ca ardere-
de-tot pe altar. 

5. Fiecare este robul lucrului de care este biruit. 

1.   Unde a fost uns împărat Solomon? 

      a.   la Ghihon 
      b.   în Ierusalim 
      c.   lângă En-Roguel 
 
2.   Care a fost următoarea cetate unde s-au dus Hadad cu niște edomiți, la ieșirea din ținutul      
      Madian? 

      a.   Egipt 
      b.   Paran 
      c.   Edom 
 
3.   De ce dorea Naaman să i se dea pământ (din ținutul lui Israel), la întâlnirea cu prorocul  
      Elisei? 

      a.   pentru că dorea să aducă de-acum jertfă numai Domnului (pe altar din acest pământ) 
      b.   pentru ca să-și hrănească cei doi catâri pe acest pământ 
      c.   pentru ca să se mute cu familia pe acest pământ din Israel 
 
4.   Petru a zis că se vor ridica unii care se vor lepăda de Stăpânul, și vor face să cadă asupra lor: 

      a.   o pedeapsă veșnică 
      b.   o pierzare năpraznică 
      c.   judecata lui Dumnezeu 
 
5.   Destinatarii epistolei lui Petru erau tari în: 

      a.   adevărul pe care-l aveau 
      b.   credința lor 
      c.   nădejde 
 
 
 

 

Bibliografie nivel: 1, 2 Împărați; 2 Petru 
Dificultate nivel: Master (echivalentul Fazei regionale) 
Punctaj minim / nivel: 75,00 
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III. Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare) 

 

 

 

 

 

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

1. Marea de aramă avea o încăpere de ___ de ___ (total 3 elemente) 

_______________________________________________________________________________ 

2. Solomon i-a dat tânărului Ieroboam privegherea peste toți ___ din ___(total 4 elemente) 

_______________________________________________________________________________ 

3. Cui i-a vorbit Dumnezeu să îi spună lui Roboam să nu facă război împotriva copiilor lui Israel? 

_______________________________________________________________________________ 

4. David a împărățit peste Israel ___ de ani: la Hebron a împărăţit ___ ani, iar la Ierusalim a împărăţit 

___ de ani. 

_______________________________________________________________________________ 

5. Cu ce a lovit Elisei apele Iordanului, care s-au despărțit într-o parte și-n alta? 

_______________________________________________________________________________ 

 

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

1. Câte oi și câți boi au fost jertfiți cu ocazia mutării chivotului Domnului, din cetatea lui David? 

a. 22.000 de boi 

b. 120.000 de oi 

c. o pereche de boi și una de oi 

2. Oamenii de corvoadă ai lui Solomon, luați din tot Israelul: 

a. erau în număr de 30.000 

b. erau trimiși în Liban, câte 10.000 pe lună, cu schimbul 

c. aveau pe Adoniram mai mare peste ei 

3. Zabud, fiul lui Natan era: 

a. slujbaș de stat 

b. cirac al împăratului 

c. mai mare peste îngrijitori 

 

 

 

          *) 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. Baal-Zebub a.   șarpele de aramă 

2. Chemoș b.   dumnezeul Ecronului 

3. Milcom c.   dumnezeul fiilor lui Amon 

4. Nehuștan d.   dumnezeul Moabului 

5. Baal-Șalișa e.   o cetate 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 

Succes Asigurat 
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