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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) 

 

 

 

Nume și prenume participant nume prenume 

Punctaj obținut prima dată a doua oară 

Corector lider Șc.Dum./pregătitor semnătură semnătură 

1. Împărăteasa din Seba s-a dus la Ierusalim și i-a spus lui Solomon tot ce avea pe inimă, iar acesta 
i-a răspuns la toate întrebările. 

2.  Ioahaz s-a rugat Domnului, și Domnul a dat lui Israel un izbăvitor. 

3. Sanherib a fost împăratul Asiriei. 

4. Prorocița Hulda locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetății. 

5. Nebuzaradan a fost căpetenia oștirii și slujitorul împăratului Babilonului. 

1. Cine i-a vorbit prorocului din Betel ca să-l aducă în casa lui pe prorocul din Iuda, conform mărturiei 
neadevărate a acestuia (testându-l)? 

    
      a. Domnul 

       b. un înger 

       c. Ieroboam 

 

2.  Când era Ilie la gura peșterii, Domnul i-a zis să se ducă și să ungă ca împărat al Sirei pe: 
   
      a. Iehu 

      b. Ben-Hadad 

       c. Hazael 

 

3.    Cine a luat înapoi hotarele lui Israel, de la intrarea Hamatului până la marea câmpiei, după cuvântul pe 
care-l rostise Domnul prin prorocul Iona? 

   
       a. Ieroboam, fiul lui Ioas 

       b. Ieroboam, fiul lui Nebat 

     c. Ezechia, fiul lui Ahaz 

 

4. Ce au aruncat în foc împărații Asiriei privitor la neamurile pe care le-au nimicit? 
   
     a. copiii acestor neamuri 

     b. caii și carele acestor neamuri 

      c. dumnezeii acestor neamuri 

 

5.  Armele de lovire și de apărare sunt date de: 
   
       a. credință 

      b. neprihănire 

 c. răbdare 

 

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. Împăratul Solomon a făcut ca argintul să fie tot așa de obișnuit în cetatea __ ca __, și cedrii, tot așa 

de mulți ca __ din __ care cresc pe câmpie. 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Cui i-a spus Domnul că îi va zidi o casă trainică? 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Ilie a zis pe muntele Carmel că doar el singur a mai rămas din prorocii Domnului, pe când proroci ai 

lui Baal erau în număr de: 

 ________________________________________________________________________________ 

4. Cu câți ani înainte ca Pavel să scrie a doua epistolă către Corinteni, omul pe care-l cunoștea acesta, 

a fost răpit în rai? 

 ________________________________________________________________________________ 

5. Ce omoară și ce dă viața? (Ordinea cuvintelor obligatorie)  

________________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. După ce a isprăvit de zidit Casa, Solomon: 
 
 a. i-a îmbrăcat zidurile pe dinăuntru cu scânduri de cedru 
 b. a acoperit-o cu scânduri și cu grinzi de cedru 
 c. a făcut în Locul Preasfânt doi heruvimi de aur 
 
2. Domnul a înștiințat pe Israel și Iuda, prin toți: 
 
 a. prorocii Lui 
 b. slujitorii Lui 
 c. văzătorii Lui 
 
3. Care din următoarele afirmații sunt adevărate cu privire la Zimri? 
 
 a. a ucis toată casa lui Ieroboam 
 b. a fost slujitorul lui Ela 
 c. l-a ucis pe Ela, și a domnit în locul lui 

 

 

           
           

          *) 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. Ieroboam a. efratit 

2. Naaman b. hetit 

3. Urie c. sirian 

4. Naama d. amonită 

5. Hadad e. edomit 
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