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I

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
1. Cei doi împărați ai Amoriților, Sihon și Og, au avut locația dincoace de Iordan, la răsărit.
2. „Să nu semeni în via ta două feluri de seminţe.”
3. În cântecul lui Moise, despre Iacov e menționat că este partea de moștenire a DOMNULUI.
4. Moise a precizat în binecuvântarea dinainte de moarte că Zabulon este un pui de leu care se aruncă din Basan.
5. Moise a spus că Dumnezeu va ridica din mijlocul copiilor lui Israel un proroc ca acesta (Moise).

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Zered apare în cartea Deuteronomul ca fiind:
a) fiul lui Ruben
b) un pârâu
c) o cetate locuită de copiii lui Esau
2. Ce au păstrat pentru ei copiii lui Israel după nimicirea cetăților lui Sihon?
a) pruncii
b) vitele
c) bărbații și femeile
3. Ce denumire mai poartă muntele Sionului, conform cărții Deuteronomul?
a) Pisga
b) Iaboc
c) Hermon
4. „Să urmezi cu scumpătate ___, ca să trăiești și să stăpânești țara pe care ți-o dă DOMNUL, Dumnezeul tău!”
a) dreptatea
b) Legea
c) învățăturile
5. Ce va trebui să facă evreul care are un rob ce nu vrea să plece de la el în anul al 7-lea (anul libertății)?
a) să-l silească să plece
b) să-l dea pe mâna judecătorilor
c) să-i găurească de o ușă urechea cu o sulă

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. muntele Ebal
2. muntele Garizim
3. muntele Seir
4. muntele Nebo
5. muntele Hor

a. a fost ocolit multă vreme
b. Moise a privit Canaanul
c. s-a rostit blestemul
d. s-a rostit binecuvântarea
e. Aaron

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Toată împărăția lui Og a fost dată, după cucerire și jumătății seminției lui ___. (specificați numele seminției lui Israel)
2. Amonitul și Moabitul să nu intre în adunarea DOMNULUI, nici chiar al ___ neam, pe vecie, spune cartea Deuteronomul.
3. De câte ori trebuia pe an ca toți bărbații să se înfățișeze înaintea DOMNULUI? (specificați numărul)
4. Ce râu nu a avut Moise dreptul să-l treacă ca să ajungă în Canaan?
5. Câți oameni au ajuns până la valea Eșcol ca să iscodească țara pe care trebuia Israel s-o ia în stăpânire?

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Porunca spune astfel: „Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt ___.”
a) sus în ceruri
b) jos pe pământ
c) în ape sub pământ
2. Când trebuia evreul să vorbească copiilor săi despre poruncile lui Dumnezeu?
a) când va fi acasă
b) când va merge în călătorie
c) când se va culca și se va scula
3. Ce beneficii are un evreu care s-a însurat de curând?
a) nu se duce la oaste
b) nu se pune nici o sarcină peste el
c) este scutit, din pricina familiei, timp de 1 an

*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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