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I

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
1. DOMNUL a zis poporului: „Eu nu vă pot purta singur.”
2. „Famenul să nu intre în adunarea DOMNULUI.”
3. Porunca spune astfel: „Să-ți deschizi mâna față de cel lipsit din țara ta.”
4. Moise și DOMNUL au spus despre copiii lui Israel că sunt un popor tare încăpățânat.
5. Paștele trebuia jertfit la apusul soarelui, pe vremea ieșirii din Egipt a evreilor.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Cine sunt cei ce nu au lăsat pe copiii lui Israel să treacă prin țara lor?
a) copiii lui Esau
b) Moabiții
c) Sihon și Og
2. Din ce pricină (cauză) a intrat Israel în stăpânirea țării promise?
a) din pricina bunătății lui
b) din pricina curăției inimii lui
c) din pricina răutății acelor neamuri păgâne
3. Câte zile l-au plâns copiii lui Israel pe Moise după ce acesta a murit?
a) 3 zile
b) 7 zile
c) 30 de zile
4. Despre cine se spune că n-are parte de moșie și nici moștenire în Israel?
a) Moise
b) Isahar
c) Levi
5. Pe ce munte a murit Aaron?
a) Abarim
b) Garizim
c) Hor

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. „pruncii voștri”
2. „fiii voștri”
3. „ca un semn de aducere aminte”
4. „ca niște fruntarii”
5. „partea Domnului este”

a. „vor fi de jaf”
b. „pe mâinile voastre”
c. „între ochii voștri”
d. „care nu cunosc azi nici binele, nici răul”
e. „poporul Lui”

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Cine a urmat în slujba preoției după moartea lui Aaron?
2. Câți ani trebuia să slujească un evreu celui căruia i s-a vândut?
3. Din ce fel de lemn era alcătuit chivotul?
4. Ce a spus DOMNUL că vor fi întotdeauna în țară?
5. „Să n-ai în casă două feluri de ___, una mare şi alta mică.”

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Ce munți sunt menționați în cartea Deuteronomul?
a) muntele Amoriților
b) muntele Seir
c) muntele Sionului
2. Ce au mărturisit cei ce au înmuiat inima poporului cu privire la țara aceea bună ce a fost iscodită?
a) că acolo este un popor mai mare decât cel evreu
b) că acolo este un popor mai înalt la statură decât cel evreu
c) că cetățile de acolo sunt mari și întărite până la cer
3. „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, cum ţi-a poruncit DOMNUL Dumnezeul tău ___”
a) „ca să ai zile multe”
b) „ca să fii fericit”
c) „ca să nu fii nimicit cu desăvârşire”

*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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