
Examen simulator 1 pentru CBTN 2019 – Faza pe țară 
 
TALANTUL ÎN NEGOȚ       Nume: 

Ediția a XVII-a        Prenume: 

Categoria: toate        Clasa/Vârsta: 

25 mai 2019        Bis./Loc.: 

Faza națională        Județul/Țara:  

 

 

I Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare) 

 1.  Absalom a fost mai mare decât Adonia iar Adonia a fost mai mic decât Solomon. 1 Împ 1:6; 2:22 

 2.  Adonia s-a apucat de coarnele altarului și a zis că acolo vrea să moară. 1 Împ 1:50-53 

 3.  Între Asa și Baeșa a fost război în tot timpul vieții lor.                 1 Împ 15:16 

 4.  Pavel le-a zis corintenilor că ei sunt arătați ca fiind fala lui Hristos. 2 Cor 3:3 

 5.  Fiul lui Ahab care a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși, nu ca tatăl său și ca mama sa,  
se numește Ioram, împăratul lui Israel, care a domnit 12 ani la Samaria. 

2 Împ 3:1-3 

     

I Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare) 
 (doar un răspuns corect) 

 1.  Cine a zis că împăratul Solomon va fi binecuvântat, şi scaunul de domnie al lui David va fi întărit pe 
vecie înaintea Domnului? 

1 Împ 2:44-46 

  a împăratul Hiram  

  b Benaia, fiul lui Iehoiada  

  c împăratul Solomon  

 2.  Cine și-a făcut ulițe în Samaria? 1 Împ 15:18; 20:34 

  a Solomon  

  b Tabrimon  

  c Ben-Hadad  

 3.  Cine nu făcuseră un idol Astarteei?  1 Împ 15:13; 16:29-33 

  a Maaca  

  b Ahab  

  c Ieroboam  

 4.  Corintenii ziceau că atunci când Pavel e de față cu ei, acesta este: 2 Cor 10:10 

  a slab  

  b moale  

  c plin de putere  

 5.  Cum a zis Pavel că sunt cei ce se măsoară cu ei înşişi şi se pun alături ei cu ei înşişi?                     2 Cor 10:12 

  a fără pricepere  

  b nebuni  

  c lucrători înșelători  

     

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

 1.  pe tăbliile dintre încheieturi erau niște A lei, boi și heruvimi 1 Împ 7:29 

 2.  pe plăcile proptelelor și pe tăblii a săpat B heruvimi, lei și finici 1 Împ 7:36 

 3.  „de cinci ori...” C „...am fost bătut cu nuiele” 2 Cor 11:24 

 4.  „de trei ori...” D „...am fost împroșcat cu pietre” 2 Cor 11:25 

 5.  „o dată...” E „...am căpătat de la Iudei 40 de lovituri 
fără una” 

2 Cor 11:25 

       

  

IV Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

 1.  Cine și cui a zis următoarele: „Știi că împărăția era a mea și că tot Israelul își îndrepta spre mine 
privirile ca să fiu împărat.” ? 

  1 Împ 2:13-15 

   ________________________________________________________________________________  

 2.  Cine era mai-mare peste casa împăratului Solomon și mai-mare peste casa împăratului Ezechia?  1 Împ 4:6a;  
2 Împ 18:17-18 

   ________________________________________________________________________________  
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3. 

 
 
Pe cine a suit Iehu în carul său, în drumul spre Samaria? 

 
 
 

2 Împ 10:15 

   ________________________________________________________________________________  
 

 4.  Pavel le-a cerut corintenilor să caute să sporească și în această binefacere, spunând, nu ca să le dea o poruncă, ci 
pentru râvna altora și ca să pună la încercare ___ ___ lor.                                                                                                2 Cor 8:7-8 

   ________________________________________________________________________________  

 5.  Numiți locul unde era Ilie când Domnul i-a zis că atunci când va ajunge la Damasc, să-l ungă pe 
Hazael ca împărat al Siriei. 

               1 Împ 19:8-18      

   ________________________________________________________________________________ 
 

 

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare) 

 (poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect) 

 1.  Care din afirmațiile de mai jos sunt adevărate?                                                                                   1 Împ 8:16:29; 15:9-10; 16:23-24                                                                                                         

  a Ahab a domnit 22 de ani peste Israel, la Samaria  

  b Omri a domnit 6 ani peste Israel, la Samaria  

  c Asa a domnit 41 de ani peste Iuda, la Ierusalim  

 2.  Care împărat s-a dus la război împotriva lui Hazael, împăratul Siriei, la Ramot din Galaad?                                   2 Împ 8:25,28                                       

  a Ahab, împăratul lui Israel  

  b Ahazia, împăratul lui Iuda  

  c Ioram, împăratul lui Israel 

 3.  „Mă tem ca, la venirea mea la voi, să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi şi să trebuiască să 
plâng pe mulţi din cei ce au păcătuit mai înainte şi nu s-au pocăit de ... pe care le-au făcut.”                                  2 Cor 12:21 

  a necurăția  

  b curvia  

  c spurcăciunile  

     

VI Scrie din memorie: (27 puncte total)                                                                                                                                                Cuv/verset 

 1.  Psalmii 19:12-13 38 

     

   ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

     

 2.  1 Corinteni 13:4-7                                     54 

     

   ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

     

 3.  Proverbele 3:9-10 31 

     

   ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

     

     

     

   Total punctaj pentru întrebări: 92  

   din oficiu:                                        8  

   Total general:                             100 puncte  

     


