
 

 

 

 

 
 
*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. Când frații vor locui împreună, și unul din ei va muri fără să lase copii, nevasta celui decedat putea să se mărite cu oricine dar care    
        era evreu. 
    2. După ce Israel va trece Iordanul, ca să intre în țara promisă, trebuie să ridice niște pietre mari pe care să scrie numele semințiilor  
        lui Israel. 
    3. Fiii lui Levi trebuiau să citească Legea în fiecare an, la sărbătoarea Corturilor. 

    4. Când Israel va lua în stăpânire țara promisă, trebuia să ardă în foc chipurile cioplite ale popoarelor pe care le va nimici. 

       5. Pavel zicea astfel: Dacă urechea ar zice: „Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup”  

 

 

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

     1. „Când vei ieși cu oastea împotriva vrăjmașilor tăi, ___” 

         a) să-i treci prin ascuțișul sabiei  
         b) să-i treci prin ascuțișul sabiei și să le iei vitele 
         c) ferește-te de orice lucru rău 

     2. Cine sunt cei care locuiesc în Ar, conform Deuteronomului? 

         a) Moabiții 
         b) copiii lui Esau 
         c) Aviții 
 
     3. Mâna DOMNULUI a fost împotriva copiilor lui Israel, în călătoria lor spre țara promisă, ca să nimicească din mijlocul taberei pe: 

         a) toți bătrânii lui Israel 
         b) toți bărbații de război 
         c) toți cei slabi de inimă ce nu puteau merge la război 

     4. Când Israel va intra în țara promisă, trebuie să ia cele dintâi roade pe care le va scoate din pământ și să le ducă la preot. După ce  
         preotul le va lua din coș, Israel trebuie să spună, printre altele, astfel:  
 
         a) „Mărturisesc astăzi înaintea Domnului, Dumnezeului tău, că am intrat în țara pe care Domnul a jurat părinților noștri că ne-o va da” 
         b) „Tatăl meu era Arameu pribeag, gata să piară…” 
         c) „Tatăl meu era Evreu pribeag, gata să piară…” 

     5. Pe cine a rugat Pavel să viziteze pe creștinii din Corint încât nu a dorit nicicum dar care va merge totuși când va avea înlesnire? 

         a) Timotei 
         b) Chifa 
         c) Apolo 

 

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

     1. Bețer  a. în țara Canaaniților 

     2. Ramot   b. în pustie 

     3. Golan   c. la Gadiți 

     4. muntele Garizim d. pârâu 

     5. Iaboc   e. la Manasiți 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

 

     1. Din ce ținut erau berbecii amintiți în cântarea lui Moise, ca pretext pentru belșugul de care Israel se bucura? 

     2. Cine erau cei ce locuiau în sate până la Gaza, fiind nimiciți de Caftoriți? 

     3. Menționați 4 animale pe care copiii lui Israel le puteau mânca? 

     4. Amintiți 2 nume de persoane despre care Pavel spune că le-a botezat. 

     5. Cine cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu? 

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

     1. Ce i-a arătat DOMNUL lui Moise, de pe vârful muntelui Pisga? 

         a) tot ținutul lui Neftali 
         b) toată țara lui Iuda 
         c) țara lui Efraim și Manase 

     2. Cartea Deuteronomul relatează faptul că nici un om nu poate fi pus alături de Moise, în ceea ce privește: 

         a) toate semnele pe care a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului împotriva lui Faraon 
         b) toate minunile pe care a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului împotriva lui Faraon 
         c) toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel 

     3. Pavel spune că Hristos a fost făcut de Dumnezeu pentru noi: 

         a) înțelepciune 
         b) neprihănire 
         c) sfințire și răscumpărare 

 

 

 

*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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