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*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. DOMNUL l-a scos pe Israel din Egipt cu mână tare, cu braț întins și cu semne şi minuni.
2. Cetatea de scăpare din Basan se numea Golan.
3. Lungimea patului de fier al lui Sihon era de 9 coți.
4. Pavel a zis că atunci când erau vorbiți de rău, se rugau.
5. Chiar de s-ar năpusti Iordanul în gâtlejul lui, hipopotamul ar rămâne liniștit, i-a spus DOMNUL lui Iov.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Moie s-a suit pe muntele Nebo și DOMNUL i-a arătat toată țara:
a) de la Galaad până la Neftali
b) de la Horeb până la valea Ierihonului
c) de la Galaad până la Dan
2. „Cum ar urmări unul singur ___ din ei şi cum ar pune doi pe fugă ___, dacă nu i-ar fi vândut Stânca […]?”
a) 100; 200
b) 1000; 2000
c) 1000; 10.000
3. Ce nu-i slăbise lui Moise când a murit?
a) puterea
b) auzul
c) vederea
4. „Dacă ___ ar zice: „Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup?”
a) urechea
b) piciorul
c) gura
5. DOMNUL i-a zis lui Iov: „Poţi să înnozi tu legăturile ___” ?
a) Orionului
b) Găinușei
c) cerului

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Abarim
2. apele
3. pustia
4. câmpia
5. cetatea

a. Țin
b. Meriba
c. Moabului
d. finicilor
e. Nebo

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Ce nu trebuia să ridice Israel în mijlocul său, fiind urâți de DOMNUL? (2 atribute)
2. Ce ardeau în foc neamurile (păgâne) în cinstea dumnezeilor lor? (2 atribute)
3. Cum se numește țara unde sunt pâraie de ape, conform Deuteronomul?
4. Pavel a zis că nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, și care este ___ (2 atribute)
5. Pavel a zis că dacă nimicește cineva ___, pe acela îl va nimici Dumnezeu. (2 atribute)

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. În cântarea sa, Moise a zis despre Dumnezeu că El este Stânca, lucrările Lui sunt desăvârșite și că El este:
a) un Dumnezeu credincios
b) un Dumnezeu fără nedreptate
c) drept și curat
2. Ce vor fi binecuvântate dacă Israel va asculta de glasul DOMNULUI, Dumnezeului său?
a) rodul turmelor sale
b) fătul vacilor sale
c) fătul oilor sale
3. Ce vor zice popoarele, despre Israel, când vor auzi vorbindu-se de toate legile și poruncile drepte, dacă Israel le va păzi și împlini?
a) că acest neam mare este un popor cu totul înțelept
b) că acest neam este un popor puternic
c) că acest neam mare este un popor cu totul priceput

*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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