
 

 

 

 

 

 

 

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

     1. Prorocul care va vorbi în numele altor dumnezei trebuia pedepsit cu moartea. 

     2. Domnul a scos pe copiii lui Israel din Egipt în luna spicelor, noaptea. 

     3. Moise a spus că sângele este viața. 

     4. Israel a ațâțat mânia Domnului la Horeb. 

     5. Moise a spus că țara pe care o va stăpâni Israel este o țară cu munți și văi.      

 

 

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

     1. Ce își ține Dumnezeu până la al miilea neam de oameni față de cei ce-L iubesc? 

         a) credincioșia 
         b) legământul și îndurarea 
         c) dragostea și bunătatea 

     2. Câte lovituri putea să primească un om care s-a certat și a fost găsit vinovat de judecător? 

         a) mai mult de 40 de lovituri 
         b) nu mai mult de 40 de lovituri 
         c) 40 de lovituri fără una 

     3. Cui i-a spus Domnul astfel: „Tu să nu treci Iordanul!” ? 

         a) lui Iosua 
         b) lui Moise 
         c) lui Caleb 

     4. Cine i-a spus lui Iosua astfel: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te!” ? 

         a) întregul Israel 
         b) doar Moise 
         c) Moise și Domnul 

     5. Pe câte drumuri vor fugi dinaintea lui Israel vrăjmașii acestuia dacă Israel ascultă de glasul Domnului? 

         a) pe 1 drum 
         b) pe 7 drumuri 
         c) pe 12 drumuri 

 

 

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

     1. Caleb   a. Manase 

     2. Balaam    b. Eleazar 

     3. Eliab    c. Beor 

     4. Aaron    d. Iefune 

     5. Iair    e. Ruben 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

 

     1. „Să nu ispitiţi pe Domnul Dumnezeul vostru, cum L-aţi ispitit la ___.” (1 localitate) 

     2. A cui pomenire trebuia ștearsă de sub ceruri după ce Israel va primi odihnă? 

     3. Ce pedepsește Dumnezeu până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce îl urăsc? (Obligatoriu 3 cuvinte) 

     4. Unde locuia Sihon? (1 localitate) 

     5. Cui a fost dat muntele Seir în stăpânire? 

 

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

     1. Care din următoarele popoare erau de statură înaltă, conform Deuteronomului? 

         a) Amoniții 
         b) Emimii 
         c) Anachimii 

     2. Despre cine se menționează în cartea Deuteronomul că era împăratul Amoriților? 

         a) Sihon 
         b) Og 
         c) Amalec 

     3. Ce martori a luat Moise când a pus înaintea poporului viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul? 

         a) cerul 
         b) pământul 
         c) marea 

 

 

 

 

 

 

*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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