
 

2019 Teste TN. Toate drepturile rezervate.                                           testetn.com                                                                                                                                     

 

 

  

 

 

 

 

 

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. La coliba de întâlnire a unor ciobani, Iehu i-a întâlnit pe cei 70 de fii ai lui Ahab. 

2.  Celelalte fapte ale lui Solomon, tot ce a făcut el, și înțelepciunea lui nu sunt scrise oare în Cartea 
Cronicilor împăraţilor lui Israel? 

3. Elisei a trimis pe Ghehazi la Iehu, la Ramot în Galaad, ca să-l ungă împărat al lui Israel. 

4. Ahab i-a zis lui Nabot că îi va da o vie mai bună în locul viei lui. 

5. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. 

1.   Ce popor era în cetatea Ghezer când faraon a cucerit cetatea? 

      a.   filistenii 
      b.   moabiții 
      c.   canaaniții 
 
2.   Cu ce i-a ucis Ioab pe Abner și pe Amasa? 

      a.   cu sabia 
      b.   cu sulița 
      c.   cu arcul și săgeata 
 
3.   Pe cine a izgonit Rețin, împăratul Siriei din cetatea Elat, readucându-o sub stăpânirea sirienilor? 

      a.   pe evrei 
      b.   pe canaaniți 
      c.   pe edomiți 
 
4.   Cine a lovit apele (Iordanului) cu o manta? 

      a.   Ilie 
      b.   Elisei 
      c.   ambele variante sunt corecte 
 
5.   „El (Dumnezeu) ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă ___” 

      a.   o nădejde vie 
      b.   arvuna Duhului 
      c.   slujba Duhului 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bibliografie nivel: 1, 2 Împărați; 2 Corinteni 
Dificultate nivel: Master (echivalentul Fazei regionale) 
Punctaj minim / nivel: 75,00 / 80,00 
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III. Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare) 

 

 

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

1. Despre cine s-a spus că era viteaz? (3 elemente) 

_______________________________________________________________________________ 

2. Cine și cui a zis cuvintele: „Eu merg pe calea pe care merge toată lumea. Întărește-te și fii om!” ? 

_______________________________________________________________________________ 

3. Cine a stabilit o sărbătoare ca cea din Iuda, pentru copiii lui Israel, dar în luna a opta din an? 

_______________________________________________________________________________ 

4. Numiți 3 împărați care au domnit peste Israel, mai mult de un an, în cetatea Tirța? 

_______________________________________________________________________________ 

5. Cine a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui? 

_______________________________________________________________________________ 

 

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

1. Care din următoarele afirmații sunt adevărate? 

a. Iotam a trecut pe fiul său prin foc, după urâciunile neamurilor 

b. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit 

c. corăbiile lui Iosafat au adus aur din Ofir 

2. Ce a făcut Solomon după ce s-a deșteptat din visul avut la Gabaon? 

a. s-a întors la Ierusalim 

b. a dat un ospăț tuturor slujitorilor lui 

c. a adus o mie de arderi-de-tot pe altar 

3. Pavel le-a scris fraților corinteni: 

a. cu multă mâhnire 

b. cu ochii scăldaţi în lacrimi 

c. cu durere în inimă 

           
           

          *) 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. Ioram, fiul lui Ahab a.    făcut ce este rău înaintea Domnului şi n-a urmat în totul pe   

       Domnul 

2. Nadab, fiul lui Ieroboam b.    a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuse  

       Ioiachim 

3. Amon c.    a făcut ce este rău înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său  

       Manase 

4. Zedechia d.    a făcut ce este rău înaintea Domnului şi a umblat pe calea   

       tatălui său 

5. Solomon e.   a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 

Succes Asigurat 


