
 

 

 

 

 

 

 

I     Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare) 

     1. Copiii lui Israel au fost foarte mulți la număr, ca stelele cerului. 

     2. Poporul evreu a primit porunca ca la fiecare 7 ani să dea iertare. 

     3. Amonitul și Moabitul să nu intre în adunarea Domnului. 

     4. În cântarea sa, Moise afirma că Dumnezeu este credincios și fără nedreptate. 

     5. Moise a murit în țara Moabului, după porunca Domnului.      

 

 

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

     1. Când te vei apropia de o cetate ca să te baţi împotriva ei: 

         a) „s-o îmbii cu pace” 
         b) „s-o împresori” 
         c) „să treci prin ascuţişul sabiei pe toţi cei de parte bărbătească” 

     2. Câte cetăți de scăpare a ales Moise dincoace de Iordan? 

         a) 1 cetate 
         b) 3 cetăți 
         c) 7 cetăți 

     3. Care este ultima poruncă din cele 10 scrise pe tablele de piatră? 

         a) „Să nu ucizi!” 
         b) „Să nu poftești!” 
         c) „Să nu mărturisești strâmb […]!” 

     4. Câți oameni a trimis Moise să iscodească țara aceea bună? 

         a) 3 oameni 
         b) 7 oameni 
         c) 12 oameni 

     5. Cum se numește muntele pe vârful căruia s-a suit Moise ca să privească țara promisă? 

         a) Garizim 
         b) Pisga 
         c) Ebal 

 

 

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

     1. Moise   a. Barnea 

     2. Cades    b. „Eu nu vă pot purta singur” 

     3. valea    c. Chedemot 

     4. pustia    d. Eșcol 

     5. Ețion    e. Gheber 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

 

     1. Ce va ridica Dumnezeu din mijlocul poporului, de care trebuiau să dea ascultare copiii lui Israel? 

     2. Cine era împăratul Hesbonului? 

     3. „Părinţii tăi s-au coborât în Egipt în număr de ___ de inşi.” 

     4. Ce trebuia să răspundă poporul Israel după fiecare blestem rostit de Leviți? 

     5. Al cui fiu era Iosua? 

 

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

     1. Ce nu pot dumnezeii care sunt o lucrare făcută de mâni omenești? 

         a) să vadă și să audă 
         b) să mănânce 
         c) să miroasă 

     2. Care sunt dobitoacele (animalele) pe care puteau copiii lui Israel să le mănânce? 

         a) boul 
         b) oaia 
         c) porcul 

     3. Unde a vorbit Moise întregului Israel cu privire la aducerile aminte? 

         a) dincoace de Iordan 
         b) în pustie 
         c) într-o câmpie 

 

 

 

 

 

 

*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. Doar în aceste condiții aveți dreptul la descărcarea acestui fișier! 

 
 **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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