
 

 

 

 

 
 
*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. Împăratul Hesbonului era amonit. 

    2. În pustia aceea mare și grozavă unde era dus Israel de DOMNUL, erau scorpioni. 

    3. Copiii lui Israel au plecat de la Mosera la Gudgoda. 

    4. Cine vorbește în altă limbă, zidește sufletește Biserica. 

    5. Elihu era din familia lui Ram. 

 

 

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

     1. Pe cine menționează cartea Deuteronomul că trebuia să scrie într-o carte o copie a Legii pe care trebuia s-o citească apoi zilnic? 

         a) Levitul 
         b) Iosua 
         c) împăratul 

     2. Care din cei de mai jos a rostit binecuvântarea pentru popor de pe muntele Garizim? 

         a) Gad 
         b) Zabulon 
         c) Isahar 
 
     3. Dacă Israel nu va asculta de glasul DOMNULUI, va fi bătut de vrăjmașii săi și va fi o groază pentru: 

         a) toate neamurile care îl înconjoară 
         b) toate împărățiile pământului 
         c) toate popoarele  
 
     4. Ce făceau apostolii când erau prigoniți, conform relatărilor lui Pavel? 

         a) se rugau 
         b) răbdau 
         c) binecuvântau 

     5. Care animal este cea mai mare lucrare de creație dintre lucrările lui Dumnezeu? 

         a) Leviatanul 
         b) hipopotamul 
         c) corbul 

 

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

     1. Sidoniții   a. „Plăcut să fie fraților lui” 

     2. Amoriții    b. „puternice să-i fie mâinile” 

     3. Iuda    c. Senir 

     4. Beniamin    d. Sirion 

     5. Așer    e. „Domnul îl va ocroti întotdeauna” 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

 

     1. Ce a urmat Caleb în totul, motiv pentru care urma să intre în țara promisă? (2 atribute) 
     2. De câți coți era lățimea patului de fier al lui Og? 

     3. În Deuteronomul și în 1 Corinteni apare scris astfel: „Să nu legi gura boului când/care treieră ___!” 

       4. Cu ce trebuiau tencuite pietrele ce urmau să fie ridicate de copiii lui Israel pe muntele Ebal? 

     5. Pavel a zis ca cei căsătoriți să nu se lipsească (refuze) unul pe altul, privind datoria de soți, decât pentru un timp ca să se  

         îndeletnicească cu ___ (2 atribute) 

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

     1. În binecuvântarea rostită de Moise, despre Iosif a zis astfel: „Ţara lui va primi de la Domnul, ca semn de binecuvântare ___” 

         a) cel mai bun dar al munților, roua 
         b) cele mai bune roade ale fiecărei luni 
         c) cele mai bune roade de pe dealurile cele veșnice 
  
     2. Apostolul Pavel a zis că dragostea: 

         a) nu pizmuiește 
         b) crede totul 
         c) nu se poartă necuviincios 

     3. Cine sunt cei ce au venit în urmă la Iov să-l mângâie și care au mâncat cu el în casă? 

         a) surorile acestuia 
         b) frații acestuia 
         c) prietenii vechi ai acestuia 

 

 

 

*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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