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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) 

 

 

 

                                                           
1 Aplicanții de la Categoria 8-9 trebuie să obțină o medie a celor zece teste de la nivelul Premium, de cel puțin 80,00p. A se urmări periodic Raportul rezultatelor. 

Bibliografie: 1,2 Împărați 2 Corinteni 

Dificultate nivel:   

Punctaj minim / nivel: 80,001 / 85,00  

Nume și prenume participant nume prenume 

Punctaj obținut prima dată a doua oară 

Corector lider Șc.Dum./pregătitor semnătură semnătură 

1. Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. 

2.  Copilul femeii bogate din Sunem a murit într-o zi de Sabat. 

3. Iosia a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David. 

4. Sihon era împăratul amoriților iar Og era împăratul Basanului. 

5. Ieroboam a adus la Betel jertfe pe altar Domnului. 

1. Între care din următorii împărați a fost pace? 
    
      a. Abiam și Ieroboam 

       b. Roboam și Ieroboam 

       c. Hiram și Solomon 

 

2.  Unde erau sirienii când Elisei s-a rugat Domnului să le deschidă ochii să vadă, fiindcă erau orbiți? 
   
      a. Dotan 

      b. Samaria 

       c. Ierihon 

 

3.    Baeșa, fiul lui Ahia era din casa (seminția) lui: 
   
       a. Neftali 

       b. Isahar 

     c. Manase 

 

4. Cât a parcurs Ilie până la Horeb din locul de unde a mâncat, cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea? 
   
     a. un drum de o zi 

     b. 8 zile 

      c. 40 de zile și 40 de nopți 

 

5.  A cui laudă în Evanghelie a fost răspândită prin toate bisericile? 
   
       a. Pavel 

      b. Tit 

 c. nu se specifică 
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III. Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare) 

 

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

1. Unde l-au chemat fiii prorocilor pe Elisei ca să-și facă acolo un loc de locuit? 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Cum a murit călărețul pe brațul căruia se rezemase împăratul (Ioram)? 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Numiți împăratul la care a fugit Ieroboam de Solomon și țara unde domnea acesta. 

 ________________________________________________________________________________ 

4. Prorocul Elisei îi spunea împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostea împăratul Siriei în: 

 ________________________________________________________________________________ 

5. Pavel și frații care erau cu el aveau nădejdea că dacă credința fraților corinteni crește, va crește și:  

________________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. Domnul a făcut să se audă în tabăra sirienilor: 
 
 a. vuietul unei mari oștiri 
 b. un vuiet de care 
 c. un vuiet de cai 
 
2. Ce s-a vândut la poarta Samariei cu 1 siclu? 
 
 a. două măsuri de orz 
 b. un sfert de cab de găinaţ de porumbel 
 c. o măsură de floare de făină 
 
3. Ce a zis Elisei că va face Hazael copiilor lui Israel? 
 
 a. va ucide cu sabia pe bătrânii lor 
 b. va zdrobi pe pruncii lor 
 c. va pune foc cetăților întărite ale lor 

 

 

 

 

         
           

          *) 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. Bidcar a. Adonia 

2. Nebuzaradan b. Ahab 

3. Hadad c. slujitorul împăratului Babilonului 

4. Rei d. faraon 

5. Obadia e. Iehu 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 

Succes Asigurat 


