
 

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) 

 

 

                                                           
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. Nebucadnețar a dus robi din Ierusalim pe toţi războinicii, în număr de 7.000, şi pe teslari şi fierari 
în număr de 1.000. 

2.  Ioiachin a mâncat totdeauna la masa lui Evil-Merodac, împăratul Babilonului, în tot timpul vieţii lui. 

3. Următorul împărat al lui Israel, după Nadab, a fost Baeșa care l-a omorât pe Nadab la Ghibeton. 

4. Abiam, fiul lui Roboam a fost tatăl lui Asa. 

5. Cetatea Ghezer a fost dată de Faraon ca zestre fiicei sale. 

1. Ben-Hadad a trimis pe căpeteniile oştirii lui împotriva cetăţilor lui Israel şi au pustiit Iionul, Danul,    
Abel-Bet-Maaca, tot Chinerotul şi toată ţara lui: 

    
      a. Iuda 

       b. Neftali 

       c. Beniamin 

 

2.  Care împărat l-a omorât pe Rețin, împăratul Siriei? 
   
      a. Tiglat-Pileser 

      b. Nebucadnețar 

       c. Evil-Merodac 

 

3.    Ioiachim, împăratul lui Iuda i-a fost supus lui Nebucadnețar: 
   
       a. 2 ani 

       b. 3 ani 

     c. 6 ani 

 

4. Când a înălțat Evil-Merodac capul lui Ioiachin, împăratul lui Iuda, scoțându-l din temniţă? 
   
     a. în al 9-lea an al robiei lui, în a 10-a zi a lunii a 10-a 

     b. în al 27-lea an al robiei lui, în a 27-a zi a lunii a 12-a 

      c. în al 37-lea an al robiei lui, în a 27-a zi a lunii a 12-a 

 

5.  Iehu i-a întâlnit pe frații lui Ahazia, care au fost prinși și omorâți. Care era numărul acestora? 
   
       a. 42 

      b. 50 

 c. 70 
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III. Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare) 

 

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

1. Câți oameni a luat cu el Meșa, împăratul Moabului ca să-şi croiască drum până la împăratul 
Edomului când a văzut că fusese înfrânt în luptă? 

 ________________________________________________________________________________ 

2. În ce cetate a murit Amația, fiul lui Ioas? 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Paşte ca cel stabilit de împăratul Iosia nu se prăznuiseră la Ierusalim, din vremea când __ __ pe Israel. 

 ________________________________________________________________________________ 

4. Cine era părtaşul şi tovarăşul de lucru al lui Pavel, în mijlocul corintenilor? 

 _______________________________________________________________________________ 

5. „Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a 

căror minte __ a orbit-o __ veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina __ __ lui Hristos, care 

este chipul lui Dumnezeu.”  

________________________________________________________________________________ 

  

 

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

1. Ce a ars împăratul Ahaz pe altarul făcut de preotul Urie? 
 
 a. darul de mâncare 
 b. jertfele de mulţumire 
 c. oase de oameni 
 
2. Pe cine a adunat la el împăratul Solomon, la Ierusalim, ca să mute din cetatea lui David chivotul 

legământului Domnului? 
 
 a. pe bătrânii lui Israel 
 b. pe căpeteniile semințiilor 
 c. pe căpeteniile familiilor copiilor lui Israel 
 
3. Faraon Neco l-a pus pe Ioahaz, fiul lui Iosia în lanţuri la Ribla, în ţara Hamatului, ca să nu mai 

domnească la Ierusalim, şi a pus asupra ţării o gloabă de: 
 
 a. 300 de talanți de argint 
 b. 100 de talanți de argint 
 c. 1 talant de aur 

  

                                            

    
        *) 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. Faraon i-a zis lui Hadad: A. „Eu te-am ridicat din ţărână şi te-am pus mai-mare peste poporul Meu 

Israel” 

2. Tibni B. Omri 

3. Rezon C. „Te-am ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul 

Meu Israel” 

4. Domnul a zis prin Iehu 

împotriva lui Baeșa: 

D. stăpânul său era împăratul din Țoba 

5. Domnul a zis prin Ahia 

împotriva lui Ieroboam: 

E. „Ce-ţi lipseşte la mine, de doreşti să te duci în ţara ta?” 

Seriozitate și Pasiune 

Dedicare și Consiliere 

Succes Asigurat 

FELICITĂRI CĂ AȚI AJUNS PÂNĂ AICI! 

ETN19-PO S-A ÎNCHEIAT! 


