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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 Excelent, de cel puțin 90,00p. A se urmări periodic Raportul rezultatelor. 

Bibliografie: 1,2 Împărați 2 Corinteni 

Dificultate nivel:   

Punctaj minim / nivel: 90,001 / 95,00  

Nume și prenume participant nume prenume 

Punctaj obținut prima dată a doua oară 

Corector lider Șc.Dum./pregătitor semnătură semnătură 

1. Fiii prorocilor care erau la Iordan l-au întrebat pe Elisei dacă știe că Domnul răpește azi pe 
stăpânul său. 

2.  Domnul a zis prin Elisei: „Nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie, dar totuși valea aceasta se va 
umple de apă și veți bea voi, turmele voastre și vitele voastre.” 

3. Ilie i-a zis femeii văduve să vândă untdelemnul înmulțit și să-și plătească datoria. 

4. Elisei a zis că așezarea cetății Ierihon este bună. 

5. Naaman s-a oprit la poarta casei lui Elisei, însoțit de o oaste puternică. 

1. Cine a venit la domnie și a răsturnat stâlpii lui Baal, pe care-i făcuse tatăl său? 
    
      a. Asa 

       b. Ioram 

       c. Nadab 

 

2.  Cine a săpat (fântâni) şi a băut ape străine, şi a zis că va seca cu talpa picioarelor lui toate râurile 
Egiptului? 

   
      a. Sanherib 

      b. Nebucadnețar 

       c. Meșa 

 

3.    Până unde s-au dus solii împăratului lui Israel după sirienii care au fugit din tabăra lor la vuietul unei 
mari oștiri? 

   
       a. până la hotarul Egiptului 

       b. până la Damasc 

     c. până la Iordan 

 

4. După ce a avut visul la Gabaon, Solomon s-a întors la Ierusalim: 
   
     a. și a adus arderi-de-tot și jertfe de mulțumire 

     b. și a adus 1000 de arderi-de-tot 

      c. și a înjunghiat 22.000 de boi şi 100.000 de oi pentru jertfa de mulţumire 

 

5.  Măcar că trăim în firea pământeasă, totuși nu __ călăuziți de firea pământească. 
   
       a. ne lăsăm 

      b. ne luptăm 

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

 

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

1. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală, de care a murit. Numiți împăratul lui Israel care s-a coborât la el și a 
plâns pe faţa lui. 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Cât aur a întrebuințat Solomon pentru fiecare din cele 300 de scuturi mici de aur bătut? (2 elemente) 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Numiți cei doi împărați care au ars idolul Astarteei în zona pârâului Chedron. 

 ________________________________________________________________________________ 

4. Cine s-a răzvrătit împotriva lui Israel după moartea lui Ahab? 

 ________________________________________________________________________________ 

5. „Harul Domnului Isus Hristos şi __ lui Dumnezeu şi __ Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin.”   

________________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. Domnul a zis prin Elisei lui Ioram, Iosafat și împăratului Edomului, împotriva lui Meșa, că aceștia: 
 
 a. vor astupa toate izvoarele de apă 
 b. vor sfărâma toate cetățile întărite și alese 
 c. vor strica cu pietre toate ogoarele cele mai bune 
 
2. Care din cei de mai jos era una din căpeteniile pe care le avea Solomon în slujba lui? 
 
 a. Baana, fiul lui Ahilud 
 b. Azaria, fiul preotului Țadoc 
 c. Gheber, fiul lui Uri 
 
3. Hiram a făcut lighene: 
 
 a. în număr de 10 
 b. de aramă 
 c. iar fiecare avea o încăpere de 40 de bați 
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1. Iosafat i-a răspuns 

lui Ahab 

A. „Eu voi fi ca tine, poporul meu ca poporul tău, caii mei ca ai tăi.” 

2. Iosafat i-a răspuns 

lui Ioram 

B. „Voi merge, eu ca tine, poporul meu ca poporul tău, caii mei ca ai tăi.” 

3. Obadia C. se temea de Domnul 

4. Solomon D. se temea mult de Domnul 

5. soțul femeii dintre 

nevestele fiilor 

prorocilor 

E. iubea pe Domnul 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 

Succes Asigurat 


