
 

 

 

 

 

 

 

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

     1. „Cel vinovat de moarte să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor.” 

     2. În ziua a șaptea, nici chiar străinul din mijlocul lui Israel nu avea voie să facă vreo lucrare. 

     3. Moise amintește poporului priveliștea de la Horeb și mărturisește că muntele era aprins  

         și flăcările se ridicau până în inima cerului. 

     4. Dacă un om are un fiu neascultător și îndărătnic și nu ascultă de părinți nici după pedeapsă,  

         aceștia să-l ducă la bătrânii cetății lui și la poarta locului în care locuiește. 

     5. Prorocul care va avea îndrăzneala să spună un cuvânt în Numele lui Dumnezeu pe care El nu i l-a poruncit, 

         acel proroc să fie pedepsit cu moartea. 

 

 

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

     1.  Dacă un evreu moare și fratele acestuia refuză să se căsătorească cu soția decedatului, casa celui ce refuză se va numi: 

         a) „casa nimicirii” 
         b) „casa celui descălțat” 
         c) „casa celui nelegiuit” 

     2. „Să nu vă faceți crestături și să nu vă radeți între ochi ___.” 

         a) pentru un mort 
         b) pentru un idol 
         c) pentru un dobitoc (animal) 

     3. Ce va trimite DOMNUL împotriva popoarelor păgâne până la deplina nimicire a lor? 

         a) lăcuste 
         b) viespi bondărești 
         c) muște câinești 

     4. Care seminție de mai jos are legătură cu cetățile de scăpare alese de Moise? 

         a) Manase (Manasiți) 
         b) Dan (Daniți) 
         c) Levi (Leviți) 

     5. Cui i-a aparținut acel pat de fier, neobișnuit ca mărime? 

         a) lui Sihon, împăratul Hesbonului 
         b) lui Og, împăratul Basanului 
         c) lui Faraon, împăratul Egiptului 

 

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

     1. Datan și Abiram   a. fiii lui Levi 

     2. Balaam     b. fiul lui Beor 

     3. Eliab     c. fiii lui Eliab 

     4. duceau chivotul legământului DOMNULUI d. fiul lui Manase 

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

 

     1. DOMNUL i-a scos pe copiii lui Israel din cuptorul de fier al ___. 

     2. Unde locuiesc copiii lui Esau, conform Deuteronomului? (1 localitate) 

     3. Cine va merge înaintea poporului evreu și-l va pune în stăpânirea țării promise, după moartea lui Moise? (1 nume) 

     4. Ce spune porunca ce urmează imediat după „Să nu preacurvești.” ? 

     5. „Să n-ai în ___ tău două feluri de greutăţi, 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. Despre Og, cartea Deuteronomul menționează următoarele: 

         a) era împăratul Basanului 
         b) locuia la Aștarot 
         c) locuia la Edrei 

     2. Moise a luat pe căpeteniile semințiilor lui Israel, bărbați înțelepți ce i-a pus în fruntea poporului drept căpetenii: 

         a) peste 1000 
         b) peste 100 
         c) peste 50 și peste 10 

     3. Moise spune poporului să nu ia daruri (mită), căci darurile: 

         a) orbesc ochii înțelepților 
         b) orbesc ochii judecătorilor 
         c) sucesc cuvintele celor drepți 

 

 

 

*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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