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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. - 

2.  Copilul mort al văduvei din Sarepta a strănutat de 7 ori și a deschis ochii. 

3. Slujitorul lui Elisei a cules curcubete sălbatice și le-a tăiat în bucăți în oala cu ciorbă. 

4. La Horeb, Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. 

5. Zimri a omorât toată casa lui Baeșa, n-a lăsat să scape nimeni din ai lui: nici rudă, nici prieten. 

1. Cine s-a înfățișat înaintea Domnului spunând că îl va amăgi pe Ahab? 
    
      a. un duh 

       b. diavolul 

       c. un înger 

 

2.  Câți ani a domnit Ahab peste Israel, la Samaria? 
   
      a. 22 

      b. 25 

       c. 41 

 

3.    Când a ajuns Ilie la poarta cetății Sarepta, a găsit pe femeia văduvă care: 
   
       a. măcina grâul 

       b. strângea lemne 

     c. scotea apă din fântână 

 

4. Care împărat a fost ucis în casa Milo de către slujitorii săi? 
   
     a. Ela 

     b. Ahazia 

      c. Ioas 

 

5.  - 
   
       a.  

      b.  

 c.  
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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 Asiriei a zis: „Unde sunt dumnezeii Hamatului şi __? Unde sunt dumnezeii __, __ şi __? 
Au izbăvit ei Samaria din mâna mea?” 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Cine a lovit de moarte pe Ghedalia, fiind însoțit de zece oameni? 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Adonia a tăiat oi, boi și viței grași lângă: (2 elemente) 

 ________________________________________________________________________________ 

4. Cine a cerut să fie tăiat copilul rămas vis, când a avut loc judecata lui Solomon?  

 ________________________________________________________________________________ 

5. Solomon i-a dat lui Hiram, în fiecare an, 20 de cori de:  

________________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. Ce animale erau săpate pe tăbliile temeliilor de aramă pe care erau așezate lighenele de aramă? 
 
 a. boi 
 b. cai 
 c. lei 
 
2. Cei doi oameni de nimic au zis despre Nabot că a blestemat: 
 
 a. pe Dumnezeu 
 b. pe împăratul 
 c. pe dumnezeii cetății 
 
3. După ce au auzit vuietul de care și de cai în tabăra lor, sirienii au crezut că împăratul lui Israel a 

tocmit împotriva lor pe împărații: 
 
 a. hetiților 
 b. moabiților 
 c. egiptenilor 

 

 

 

         
           

          *) 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. Elot A. marele preot Seraia 

2. altarul din Betel B. Ninive 

3. trestia frântă C. țărmul Mării Roșii 

4. Sanherib D. faraon 

5. Nebuzaradan E. oseminte omenești 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 

Succes Asigurat 


