
 

2019 Teste TN. Toate drepturile rezervate.                                           testetn.com                                                                                                                                     

 

 

  

 

 

 

 

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: 90,00  

Nume și prenume participant nume prenume 

Punctaj obținut prima dată a doua oară 

Corector lider Șc.Dum./pregătitor semnătură semnătură 

1. Manase a domnit la Ierusalim 52 de ani. 

2.  Ela a fost fiul lui Baeșa iar Zimri a fost fiul lui Ela. 

3. Ahazia și Ioram, împărații lui Israel erau fiii lui Ahab. 

4. Asa și Iosafat, fiul său au făcut ce este plăcut înaintea Domnului. 

5. Împăratul Ezechia a bătut pe filisteni până la Gaza şi le-a pustiit ţinutul, de la toate turnurile de 
pază până la cetăţile întărite. 

1. Când s-a rugat Ilie în fața prorocilor lui Baal ca Domnul să facă să se știe că El e Dumnezeu în Israel? 
    
      a. la amiază 

       b. la apusul soarelui 

       c. în clipa când se aducea jertfa de seară 

 

2.  Slujitorii lui Ben-Hadad i-au cerut acestuia să înlocuiască pe cei 32 de împărați cu: 
   
      a. căpetenii 

      b. sutași 

       c. alergători 

 

3.    Cine a dat jos marea de pe boii de aramă care erau sub ea şi a pus-o pe o pardoseală de piatră? 
   
       a. împăratul Ezechia 

       b. împăratul Zaharia 

     c. împăratul Ahaz 

 

4. Care din împărații lui Israel de mai jos nu a domnit în timpul domniei lui Asa, împăratul lui Iuda? 
   
     a. Ela 

     b. Omri 

      c. Ahazia 

 

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. Cine a strâns nişte oameni la el şi s-a făcut capul cetei când a măcelărit David oştile stăpânului său, 
ducându-se apoi la Damasc să domnească acolo? 

 ________________________________________________________________________________ 

2. Pe cine a pus poporul țării împărat în locul lui Amon? Numiți persoana. 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Unde împleteau femeile corturi pentru Astarteea? (2 elemente) 

 ________________________________________________________________________________ 

4. - 

 _______________________________________________________________________________ 

5. -  

________________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. Cine au mărturisit înaintea poporului, împotriva lui Nabot astfel: „Nabot a blestemat pe Dumnezeu şi 
pe împăratul!” ? 

 
 a. doi oameni răi 
 b. doi oameni de nimic 
 c. dregătorii cetății lui Nabot 
 
2. Iehu a lovit pe toţi cei ce mai rămăseseră din casa lui Ahab la Izreel, și anume: 
 
 a. pe toți mai-marii lui 
 b. pe prietenii lui 
 c. pe preoții lui 
 
3. Ezechia le-a arătat solilor trimiși de Berodac-Baladan locul unde erau: 
 
 a. mirodeniile 
 b. untdelemnul cel scump 
 c. argintul și aurul 

   

 

 

 

 

 

                                            

    
        *) 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. Iosia a înjunghiat pe altare A. pe prorocii Domnului 

2. Iosia a trimis să scoată din 

Templul Domnului sculele 

făcute pentru Baal 

B. pe preoții înălțimilor 

3. Ilie a înjunghiat  C. pe preoții de al doilea rând 

4. Adonia a înjunghiat D. pe prorocii lui Baal 

5. Obadia a ascuns E. boi, viţei graşi şi oi în mare număr 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 

Succes Asigurat 


