
 

 

 

 

 

 
 
*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. Copiii lui Israel nu aveau voie să aducă jertfă DOMNULUI, vreun bou sau vreun miel care să aibă vreo meteahnă trupească. 

    2. Israel trebuia să dea preoților, ca drept al acestora cuvenit lor și pârga din lâna oilor sale. 

    3. Dacă evreul găsea o haină, un bou, o oaie, un măgar sau orice lucru pierdut de fratele său (alt evreu), trebuia să le ducă acasă  

        dacă fratele său locuia departe și nu-l cunoștea și să le păstreze până când i le va cere fratele său. 

    4. Dacă evreul intra în via aproapelui său, putea să mănânce struguri, după plac, până se sătura, dar fără să-și ia și în vas. 

    5. Femeia este slava bărbatului. 

 

 

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

     1. Ce face de două ori cât simbria (salariul) unui om întocmit cu plată (angajat)? 

         a) munca unui străin vândut ca rob evreului pentru 6 ani 
         b) munca unui evreu vândut ca rob altui evreu pentru 6 ani 
         c) munca unui evreu vândut ca rob altui evreu pentru 7 ani 

     2. Unde erau acei șerpi înfocați și scorpioni, conform celor spuse de Moise în Deuteronomul? 

         a) în pustia mare și grozavă pe unde a trecut Israel 
         b) în cuptorul de fier al Egiptului 
         c) din Seir până la Horma 

     3. Moise a zis lui Israel că Dumnezeu este: 

         a) comoara lui 
         b) slava lui 
         c) partea lui de moştenire 

     4. Ce nu trebuia să așeze Israel lângă altarul pe care îl va ridica DOMNULUI, Dumnezeului său? 

         a) stâlpi idolești 
         b) niciun idol de lemn 
         c) niciun idol de piatră 

     5. Ce îngâmfă, conform celor ce spunea apostolul? 

         a) cunoștința 
         b) dragostea 
         c) multa învățătură 

 

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

     1. DOMNUL   a. Horma 

     2. Moise   b. Basan 

     3. Aaron   c. chip turnat 

     4. Amoriții   d. Hor 

     5. Salca   e. vițel turnat 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

 

     1. În ce trebuia evreul să-și schimbe zeciuiala dacă locul unde trebuia s-o ducă era prea departe de locuința sa? 

     2. Ce trebuia să dea lui Israel poporul dintr-o cetate care a primit pacea și și-a deschis porțile înaintea copiilor lui Israel? 

     3. Ce s-a oprit la ușa cortului întâlnirii când Moise și Iosua erau înăuntru și Dumnezeu le-a dat porunci? 

       4. Ce fel de limbi spunea Pavel că ar putea vorbi, fiind un chimval zângănitor dacă nu ar avea dragoste? 

     5. Cui s-a mai arătat Isus, după învierea Sa, după ce s-a arătat public celor peste 500 de frați? 

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

     1. Care din următoarele sărbători trebuia ca Israel să le prăznuiască în locul pe care îl va alege DOMNUL Dumnezeul său? 

         a) sărbătoarea Corturilor 
         b) sărbătoarea Săptămânilor  
         c) sărbătoarea Paștelor 

     2. Apostolul Pavel ne îndeamnă să prăznuim dar praznicul: 

         a) nu cu un aluat vechi 
         b) cu azimele curăției   
         c) cu azimele adevărului 

     3. Din ce fel de dobitoace (animale) puteau mânca copiii lui Israel? 

         a) din cele ce rumegă numai 
         b) din cele ce au numai copita despicată și unghia despărțită în două  
         c) din toate cele ce au înotătoare și solzi 

 

 

 

*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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