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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. Prorocul Iona a fost fiul lui Amitai. 

2.  Înainte cu o zi de a muri la poarta Samariei, referitor la ce a spus Elisei, călărețul a zis: „Chiar dacă 
ar deschide Domnul cerurile, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru?” 

3. Domnul a zis prin Isaia, fiul lui Amoț: „Acesta să-ți fie semnul: Anul acesta veți mânca ce crește de 
la sine, dar în al doilea an veți semăna, veți secera, veți sădi vii și veți mânca din rodul lor.” 

4. Tafat a fost fiica împăratului Solomon și nevasta unuia din îngrijitorii acestuia. 

5. - 

1. În locul lui Sanherib, împăratul Asiriei, a domnit fiul său: 
    
      a. Adramelec 

       b. Șarețer 

       c. Esar-Hadon 

 

2.  Iehu i-a răspuns lui Ioram că nu va fi pace câtă vreme dăinuiește mulțimea __ mamei lui, Izabela. 
   
      a. curviilor 

      b. nelegiuirilor 

       c. vrăjitoriilor 

 

3.    Cine era mai-mare peste casa împăratului Solomon? 
   
       a. Adoniram 

       b. Ahișar 

     c. Zabud 

 

4. Domnul a lepădat tot neamul lui Israel, i-a smerit și i-a dat în mâinile: 
   
     a. jefuitorilor 

     b. ucigașilor 

      c. răufăcătorilor 

 

5.  - 
   
       a.  

      b.  

 c.  

 

Bibliografie nivel: 1, 2 Împărați 
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. Solomon a folosit ca robi de corvoadă pe urmașii următoarelor popoare, care au mai rămas în țară: 
(5 elemente) 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Ce a cerut sunamita de la bărbatul ei, să-i trimită ca să meargă apoi după omul lui Dumnezeu, 

Elisei? (4 elemente) 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Adonia s-a sumețit până acolo încât a zis că el va fi împărat, și și-a pregătit: (6 elemente) 

 ________________________________________________________________________________ 

4. Cine a zis că vrea să moară în Cortul Domnului? 

 ________________________________________________________________________________ 

5. -  

________________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a dat în mâinile: 
 
 a. lui Hazael 
 b. lui Ben-Hadad 
 c. împăratului Asiriei 
 
2. De către cine a fost ucis Sanherib, împăratul Asiriei? 
 
 a. Șarețer 
 b. Esar-Hadon 
 c. Adramelec 
 
3. - 
 
 a.  
 b.  
 c.  

 

 

 

         
           

          *) 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. a fost pace a. între Hiram și Solomon 

2. a fost război b. între Asa și Baeșa 

3. Roboam c. împăratul lui Iuda 

4. Ioram d. împăratul lui Israel 

5. Meșa e. împăratul Moabului 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 
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