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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. Ioram, fiul lui Iosafat a început să domnească în al cincilea an al lui Ioram, fiul lui Ahab. 

2.  Izabela l-a asemănat pe Iehu cu Zimri. 

3. Slujitorii mai-marilor peste ținuturi numărați de Ahab erau în număr de două sute treizeci și doi. 

4. La muntele Carmel, Ilie „a luat douăsprezece pietre, după numărul semințiilor fiilor lui Israel.” 

5. Chiar Satana se preface într-un înger de lumină. 

1. Unde s-au întâlnit Ioram și Ahazia cu Iehu? 
    
      a. la suișul Gur 

       b. la Ramot din Galaad 

       c. în ogorul lui Nabot 

 

2.  Ce a ajuns până la urechile Domnului? 
   
      a. trufia lui Sanherib 

      b. strigătul copiilor lui Israel 

       c. nelegiuirea casei lui Israel 

 

3.    Cât timp a rămas Ioab în Edom până ce a nimicit toată partea bărbătească din acel loc? 
   
       a. 7 zile 

       b. 6 luni 

     c. 2 ani  

 

4. Hiel din Betel a zidit iarăși Ierihonul, după cuvântul pe care-l spusese Domnul prin: 
   
     a. Isaia, fiul lui Amoț 

     b. Iosua, fiul lui Nun 

      c. Iona, fiul lui Amitai 

 

5.  Ce i-a îmbărbătat pe foarte mulți macedoneni? 
   
       a. râvna lui Pavel 

      b. râvna corintenilor 

 c. râvna lui Tit 

 

ID TEST MA23 
CAT. 8-9   10-11   18-25   25+ 

EXAMINAREA TALANTUL ÎN NEGOȚ 2019 – PLATFORMA ONLINE 

ID TEST EX43 

 
echivalentul  
Fazei internaționale  



 

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. Împăratul i-a cerut lui Ghehazi să-i istorisească toate __ pe care le-a făcut Elisei. (2 elemente) 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Numiți cei doi împărați care aveau aceeași mamă, pe Hamutal, fata lui Ieremia, din Libna. 

 ________________________________________________________________________________ 

3. În ce a prefăcut împăratul Iosia înălțimea făcută de Ieroboam, după ce a ars-o? 

 ________________________________________________________________________________ 

4. Ce întâmplare cu privire la Elisei i-a istorisit Ghehazi împăratului, chiar în clipa când sunamita a 

venit la împărat să-l roage pentru casa și ogorul ei? 

 ________________________________________________________________________________ 

5. Cine l-a uns împărat al lui Israel pe Iehu, fiul lui Iosafat?  

________________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. Prin reforma sa categorică, împăratul Iosia a stârpit: 
 
 a. pe cei ce chemau duhurile 
 b. pe cei ce se îndeletniceau cu ghicirea şi vrăjitoria 
 c. terafimii 
 
2. Domnul a început să taie câte o bucată din ținutul lui Israel, și Hazael a bătut astfel pe: 
 
 a. gadiți 
 b. rubeniți 
 c. manasiți 
 
3. Cui a poruncit împăratul Iosia să scoată din Templul Domnului toate sculele care fuseseră făcute 

pentru Baal, pentru Astarteea şi pentru toată oştirea cerurilor? 
 
 a. lui Ahicam 
 b. lui Şafan, logofătul 
 c. marelui preot Hilchia 

 

 

 

 

 

       
        *) 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. Tofet A. o casă de înălțimi 

2. altare B. acoperişul odăii de sus a lui Ahaz 

3. grădină de poame C. Valea fiilor lui Hinom  

4. Ieroboam D. marinari 

5. Hiram E. pădurea Libanului 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 

Succes Asigurat 


