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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) 

 

 

 

Bibliografie: 1,2 Împărați  

Dificultate nivel:   

Punctaj minim / nivel: 80,00  

Nume și prenume participant nume prenume 

Punctaj obținut prima dată a doua oară 

Corector lider Șc.Dum./pregătitor semnătură semnătură 

1. Când a auzit Ahab că Nabot a murit, a intrat în casă trist și mâniat. 

2.  Îngerul Domnului i-a zis lui Ilie să coboare la împăratul Ahazia, împreună cu a treia căpetenie 
trimisă de împărat. 

3. Hiel din Betel a zidit iarăşi Ierihonul, i-a pus porţile cu preţul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui. 

4. Fiii prorocilor i-au zis lui Elisei că poate Domnul l-a dus și l-a aruncat pe Ilie pe vreun munte sau în 
vreo vale. 

5. Azaria, fiul lui Amația a domnit 52 de ani la Ierusalim. 

1. Unde era Ahab când i-a răspuns lui Ilie care l-a găsit, astfel: „M-ai găsit vrăjmașule?” ? 
    
      a. fugea din odaie în odaie 

       b. în via lui Nabot 

       c. în casa împărătească 

 

2.  Unde s-au sfărâmat corăbiile lui Iosafat care trebuiau să aducă aur din Ofir? 
   
      a. la Tars 

      b. la Afec 

       c. la Eţion-Gheber 

 

3.    A cui casă (familie) a fost ștearsă de pe fața pământului? 
   
       a. Ieroboam 

       b. Izabela 

     c. Ahab 

 

4. Domnul a trecut pe lângă peșteră iar înaintea Lui a trecut __ care despica munţii şi sfărâma stâncile. 
   
     a. un vânt tare și puternic 

     b. un cutremur de pământ 

      c. un susur blând și subțire 

 

5.  - 
   
       a.  

      b.  

 c.  

 

ID TEST MA23 
CAT. 2-3   4-5   6-7    

EXAMINAREA TALANTUL ÎN NEGOȚ 2019 – PLATFORMA ONLINE 

ID TEST PR34 

 
echivalentul  
Fazei naționale  



 

2019 Teste TN. Toate drepturile rezervate.                                           testetn.com                                                                                                                                     

 

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

 

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

1. Solomon era mai înțelept decât orice om, mai înțelept decât: (4 nume) 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Prin cine a dat Domnul în mâinile lui Ahab marea mulțime a sirienilor, conform spuselor prorocului, 

în prima biruință asupra lui Ben-Hadad? 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Ce i-au despărțit pe Ilie și Elisei, pe când mergeau ei vorbind, după ce au trecut Iordanul?               

(6 elemente) 

 ________________________________________________________________________________ 

4. Când sirienii au venit să lupte împotriva lui Israel a doua oară, copiii lui Israel erau în fața sirienilor 

ca: (4 elemente) 

 ________________________________________________________________________________ 

5. -  

________________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. Ce i-a zis Zedechia, fiul lui Chenaana prorocului Mica? 
 
 a. „Pe unde a ieșit Duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească?” 
 b. „Iată că prorocii, într-un glas, prorocesc bine împăratului; să fie, dar, și cuvântul tău ca al 

fiecăruia din ei! Vestește-i bine!” 
 c. că nu prorocește decât rău 
 
2. Elisei a vindecat apele Ierihonului și a spus că nu va mai veni din ele: 
 
 a. moarte 
 b. stricăciune 
 c. sterpiciune 
 
3. Cu privire la Casa Domnului sunt relatate următoarele: 
 
 a. în anul al 4-lea al domniei lui Solomon, în luna Ziv s-au pus temeliile Casei 
 b. În anul al 11-lea al domniei lui Solomon, în luna Etanim a fost isprăvită Casa 
 c. Solomon a zidit Casa în timp de 13 ani 
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1. un car se aducea din Egipt cu a. 10 talanţi de argint 

2. un cal se aducea din Egipt cu b. 5 sicli de argint 

3. un cap de măgar preţuia c. 600 de sicli de argint 

4. un sfert de cab de găinaţ de 

porumbel prețuia 

d. 150 de sicli (de argint) 

5. Naaman a luat cu el e. 80 de sicli de argint 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 

Succes Asigurat 


