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I

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
1. Dumnezeu n-a lăsat pe Moise să intre în țara promisă dar l-a lăsat să treacă Iordanul.
2. După porunca „Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta…!” urmează porunca „Să nu ucizi!”
3. DOMNUL i-a spus lui Moise să facă război cu Moab.
4. Moise a scris pe două table de piatră cele zece porunci.
5. Moise a pus cele două table de piatră rescrise, într-un chivot pe care acesta l-a făcut din lemn de salcâm.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Moise a ales trei cetăți de scăpare:
a) dincoace de Iordan, la apus
b) dincoace de Iordan, la miazăzi
c) dincoace de Iordan, la răsărit
2. Despre cine este vorba în afirmația auzită des în Israel, respectiv: „Cine va putea să stea împotriva copiilor lui ___!” ?
a) Esau
b) Lot
c) Anac
3. Ce se va întâmpla cu omul care va fugi într-una din cetățile de scăpare, după ce a întins lanțuri aproapelui său
din vrăjmășie împotriva lui, încât i-a pricinuit (cauzat) astfel moartea?
a) își va scăpa viața
b) va fi dat în mâinile răzbunătorului sângelui
c) se va înfățișa înaintea DOMNULUI, înaintea preoților și judecătorilor
4. „De la Horeb până la Cades-Barnea, pe drumul care duce la muntele Seir, este o depărtare de ___”
a) 3 zile
b) 7 zile
c) 11 zile
5. Despre cine menționează cartea Deuteronomul că a urmat în totul calea DOMNULUI?
a) Moise
b) Caleb
c) Iosua

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. „să mâncați”
2. „să nu mâncați”
3. „să nu fierbi”
4. „să nu atingi”
5. „să nu iei zălog”

a. „cămila”
b. „niciun drept”
c. „iedul în laptele mamei lui”
d. „haina văduvei”
e. „orice pasăre curată”

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Câte săptămâni trebuiau numărate de când Israel va începe seceratul grâului până la sărbătoarea săptămânilor?
2. Care din semințiile lui Israel nu a avut parte de moșie în Israel? (menționați numele seminției)
3. Cine a adus, pe preț de argint, pe Balaam împotriva lui Israel ca să-l blesteme? (menționați numele persoanei/lor)
4. „Să n-ai în sacul tău două feluri de ___, una mare şi alta mică.”
5. Cum se numește râul cel mare, menționat de două ori în cartea Deuteronomul?

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Care sunt neamurile pe care le va izgoni DOMNUL dinaintea lui Israel pentru a intra în țara promisă?
a) Hetiți și Ghirgasiți
b) Amoriți și Cananiți
c) Fereziți, Heviți și Iebusiți
2. Ce alta cere DOMNUL Dumnezeu de la Israel decât:
a) să se teamă de DOMNUL, Dumnezeul său?
b) să umble în toate căile Lui?
c) să iubească și să slujească DOMNULUI, Dumnezeului său din toată inima?
3. Iată, ale DOMNULUI, Dumnezeului lui Israel sunt:
a) cerurile
b) cerurile cerurilor
c) pământul și tot ce cuprinde el

*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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