
 

 

 

 

 
 
*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. Dacă Israel nu va asculta de glasul DOMNULUI, El îl va întoarce, pe corăbii, în Egipt. 

    2. Moise a zis că porunca pe care i-a dat-o lui Israel este foarte aproape de acesta, în gura și în inima sa. 

    3. Evreul nu avea voie să ia zălog haina străinului. 

    4. Elihu i-a zis lui Iov că suferința îl îndeamnă la rău. 

    5. Pavel a zis că cine nu este însurat, se îngrijește de lucrurile Domnului. 

 

 

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

     1. De unde se va întinde hotarul pe care îl va obține Israel? 

         a) din pustie până la Liban 
         b) de la râul Iordan până la marea de Apus 
         c) din pustie până la râul Eufrat 

     2. „Să nu iei zălog cele ___ pietre de râşniţă […]” 

         a) 2 (două) 
         b) 5 (cinci) 
         c) 6 (șase) 
 
     3. Care ținut trecea drept ca un ținut al lui Refaim? 

         a) muntele Seir 
         b) țara copiilor lui Amon 
         c) pustia Țin 
 
     4. Ce ar însemna luarea pietrelor de râșniță sau chiar piatra de râșniță de deasupra? 

         a) ar însemna ca postava și coșnița celui ce le-ar lua să fie blestemate 
         b) ar însemna uciderea cu pietre a celui ce le-ar lua 
         c) ar însemna să fie luat zălog viața cuiva 

     5. Despre cine a zis Pavel că ducea o soră (ca fiind soția sa) în călătoriile misionare? 

         a) Barnaba 
         b) Chifa 
         c) Apolo 

 

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

     1. vei semăna multă sămânță a. o vor mânca viermii 

     2. vei sădi vii și le vei lucra  b. o vor mânca toate lăcustele 

     3. toți pomii și rodul pământului c. va fi de aramă 

     4. cerul deasupra capului tău d. omizile îți vor mânca 

     5. pământul sub tine  e. va fi de fier 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

 

     1. „Dacă vezi ___ fratelui tău sau ___ lui căzut pe drum, să nu-l ocoleşti, ci să-i ajuţi să-l ridice.” 

     2. Unde trebuiau aduși fata fecioară logodită și omul care a întâlnit-o în cetate și a necistit-o, fiind soția aproapelui său? (2 atribute) 

     3. Menționați ținutul din Mesopotamia, amintit în cartea Deuteronomul. 

       4. Cu ce i-a hrănit apostolul Pavel pe credincioșii din Corint? 

     5. Ce și câte a primit Iov de la fiecare persoană care a venit la el să mănânce, când au sărbătorit binecuvântările primite în urmă de  

         acesta?  

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

     1. Moise a vorbit (aducerile-aminte) întregului Israel, dincoace de Iordan: 

         a) între Paran, Tofel, Laban, Haţerot şi Di-Zahab 
         b) față în față cu Suf 
         c) în țara Moabului, după ce i-a bătut pe Sihon și pe Og 
  
     2. Pavel a zis că bărbatul este: 

         a) chipul lui Dumnezeu 
         b) slava lui Dumnezeu 
         c) slava femeii 

     3. După ce Iov a fost readus la starea lui bună, a văzut: 

         a) pe fiii săi până la al 3-lea neam 
         b) pe fiii săi până la al 4-lea neam 
         c) pe fiii fiilor săi până la al 4-lea neam 

 

 

 

*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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