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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. Printre altele, Domnul a zis despre Sahnerib că ştie când acesta stă jos şi când stă în picioare. 

2.  Domnul i-a zis lui Ezechia că îl va face sănătos și a treia zi se va sui la Casa Domnului. 

3. Manase s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor. 

4. „Voi întinge asupra Ierusalimului frânghia, ca asupra casei lui Ahab.” 

5. „La vremea potrivită, te-am ascultat; în ziua mântuirii te-am ajutat.” 

1. Menahem a pus pe cei cu avere din Israel să dea fiecare câte __ de sicli de argint. 
    
      a. 10 

       b. 50 

       c. 1000 

 

2.  Cine a uneltit împotriva lui Pecahia, omorându-l și domnind apoi în locul lui? 
   
      a. Osea, fiul lui Ela 

      b. Pecah, fiul lui Remalia 

       c. Menahem, fiul lui Gadi 

 

3.    Împăratul Ahaz i-a trimis lui Urie chipul și înfățișarea: 
   
       a. cetăţii Damasc 

       b. altarului din Damasc 

     c. cadranului soarelui 

 

4. Cine a fost căpetenia casei împăratului Ezechia? 
   
     a. Arţa 

     b. Eliachim 

      c. Ioah 

 

5.  „În toate privințele arătăm că suntem niște __” 
   
       a. copii ai lui Dumnezeu 

      b. vrednici slujitori ai lui Dumnezeu 

 c. oameni plini de încredere 
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III. Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare) 

 

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

1. Nu se cerea socoteală oamenilor în mâinile cărora dădeau argintul ca să-l împartă lucrătorilor, căci: 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Care împărat s-a rugat Domnului, fiind ascultat, căci Domnul a văzut apăsarea sub care ținea 

împăratul Siriei pe Israel? 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Pe cine a trimis Sanherib ca să batjocorească pe Dumnezeul cel viu? 

 ________________________________________________________________________________ 

4. Menahem a bătut Tifsahul pentru că: 

 _______________________________________________________________________________ 

5. „Ce înțelegere poate fi între __ și __?”  

________________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. Oamenii din Sefarvaim îşi ardeau copiii în foc în cinstea lui: 
 
 a. Baal 
 b. Adramelec 
 c. Anamelec 
 
2. Care argint nu era adus în Casa Domnului, fiind pentru preoți? 
 
 a. argintul jertfelor pentru vină 
 b. argintul jertfelor de ispășire 
 c. argintul jertfelor de mulțumire 
 
3. Primirea pe care i-au făcut-o frații corinteni lui Tit era cu: 
 
 a. frică 
 b. cutremur 
 c. bucurie 

   

 

 

 

 

 

 

                                            

    
        *) 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. fiarele sălbatice A. va ieși o rămășiță 

2. păsările cerului B. vor ieși cei scăpați 

3. din Ierusalim C. rămăşiţa din casa lui Iuda 

4. din muntele Sionului D. au călcat spinul în picioare 

5. va prinde iarăşi 

rădăcini dedesubt 

E. casa lui Baeșa 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 

Succes Asigurat 


