
 

 

 

 

 

 
 
*Aplicanții de la categoriile 2-3 – 8-9, după caz, nu trebuie să răspundă la întrebările din afara bibliografiei specifică lor. 
Nu se iau în considerare răspunsurile iar punctajul acestora va fi diferit. 

 

I     Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare) 

     1. Munții Garizim și Ebal erau dincoace de Iordan, unde a murit Moise. 

    2. Când Moise a spus despre tumim și urim în binecuvântarea sa, aceasta apare în legătură cu Levi. 

    3. Despre Caleb, fiul lui Iefune, DOMNUL a jurat zicând că acesta va vedea țara aceea bună, pentru că a urmat în totul calea Lui. 

    4. Dacă Israel va asculta de poruncile DOMNULUI, DOMNUL va lovi cu molime rele din Egipt pe toți cei care îl urăsc pe Israel. 

    5. Copiii lui Israel au ieșit din Egipt noaptea, în luna spicelor. 

 

 

II    Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)  
       (doar un răspuns corect) 

     1. Despre cine a zis Pavel că este cel dintâi rod al Ahaiei? 

         a) Ahaic 
         b) Sosten 
         c) Stefana 

     2. Ce putea să mănânce evreul în cetatea lui, dacă locuința acestuia era departe de locul unde DOMNUL și-a așezat Numele? 

         a) zeciuiala din grâul său 
         b) darurile aduse de el pentru împlinirea unei juruințe 
         c) vitele din cireada și din turma sa 

     3. De la Gudgoda, copiii lui Israel au ajuns la: 

         a) Mosera  
         b) Iotbata 
         c) Beerot-Bene-Iaacan 

     4. Cine trebuia să vorbească poporului, chiar înainte să meargă la război, următoarele:       
         „Cine a zidit o casă nouă, şi nu s-a aşezat încă în ea, să plece şi să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă şi să se aşeze altul în ea.” ?                                                                                                                                             

         a) preotul 
         b) Leviții 
         c) mai marii oștirii 

     5. Pe ce munte trebuia poporul Israel să ridice niște pietre mari pe care trebuiau scrise toate cuvintele din lege? 

         a) Paran 
         b) Garizim 
         c) Ebal 

 

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

     1. să le sfărâmați  a. stâlpii idolești 

     2. să le surpați  b. chipurile cioplite 

     3. să dărâmați  c. pomii închinați dumnezeilor lor 

     4. să faceți să le piară d. altarele 

     5. să le tăiați   e. numele 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

 

     1. Cum se numește țara unde Moise a vorbit copiilor lui Israel cu privire la aducerile aminte, asta după ce a bătut pe Sihon și pe Og? 

     2. Israel a fost avertizat ca atât timp cât va trăi în țara sa, să nu părăsească pe ___ 

     3. Ce trebuia să pună Israel în toate cetățile, după semințiile sale? 

       4. Pavel spunea astfel: „Trebuie să fie și partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiți ___” 

     5. Cine poate să judece totul și nu poate fi judecat de nimeni, conform relatărilor apostolului? 

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

     1. Unde era localizată cetatea de scăpare numită Bețer? 

         a) în pustie 
         b) în câmpie 
         c) în Galaad 

     2. Cine din cei de mai jos trebuia să rostească de pe muntele Garizim binecuvântarea, după ce poporul va trece Iordanul?  

         a) Ruben 
         b) Gad  
         c) Dan 

     3. Toate lucrurile sunt îngăduite: 

         a) dar nu toate sunt de folos 
         b) dar nu toate zidesc 
         c) dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine 

 

 

 

*Acest tip de testare este independent de examenul biblic anual „Talantul în Negoț” din cadrul Departamentului de 
copii al Bisericii creștine penticostale din România dar este conceput pentru susținerea participanților la acest examen 
oficial. Acest fișier poate fi listat și distribuit doar dacă scopul este acela de autoevaluare și pregătire participant pentru 
examenul biblic anual „Talantul în Negoț”. De asemenea, acest fișier poate fi listat și distribuit de către liderii de școală 
duminicală, părinți sau alte persoane care se ocupă de pregătirea participanților la examenul biblic anual menționat 
mai sus.  

 
 **Grila aferentă testului prezent este disponibilă pe site-ul misiuneaelohim.com la pagina destinată acestui proiect. 
 

***Este strict interzisă publicarea acestui document participanților care s-au înscris la ETN17-po, Ediția 2, înainte ca 
aceștia să respecte condițiile și termenii obligatorii cu privire la desfășurarea optima a acestei examinări! 
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