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I

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
1. De pe muntele Garizim a fost rostit blestemul.
2. Dacă evreii vor dori un împărat peste ei, vor trebui să pună pe cel pe care îl va alege Moise.
3. În categoria dobitoacelor (animalelor) necurate intră și cămila.
4. Sărbătoarea corturilor trebuia prăznuită (celebrată) 7 zile.
5. Moise a stat la Horeb între DOMNUL și popor fiindcă poporului îi era frică de focul de pe munte.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. De către cine era locuit altă dată Seir, până să fie izgoniți oamenii din această cetate?
a) de Horiți
b) de copiii lui Esau
c) de Refaimiți
2. Pe cine a nimicit Dumnezeu din mijlocul copiilor lui Israel?
a) pe cei ce se duseseră după Baal-Peor
b) pe cei ce se duseseră după Bet-Peor
c) pe cei ce se duseseră după Sirion
3. O dată la câțiva ani, evreii aveau anul zeciuielii, care era anul al:
a) 3-lea
b) 7-lea
c) 8-lea
4. Ce element a fost ales ca martor înaintea lui Dumnezeu împotriva copiilor lui Israel?
a) o cântare scrisă de Moise înainte de moartea acestuia
b) chivotul legământului făcut din lemn de salcâm
c) marea și tot ce cuprinde ea
5. Cu ce se asociază, conform Deuteronomului, cuvântul More?
a) cu o cetate
b) cu un munte
c) cu niște stejari

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. „O! de ar rămâne ei cu aceeași inimă…”
2. „Ai părăsit Stânca cea care te-a născut”
3. Chibrot
4. Iotbata
5. Cades

a. spunea DOMNUL
b. spunea Moise
c. Hataava
d. țară unde sunt pâraie de apă
e. Barnea

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Dacă Israel va asculta de poruncile date prin Moise, Dumnezeu va da țării poporului ploaie timpurie și ploaie ___.
2. Moise a zis poporului: „Să nu mănânci sufletul împreună cu ___.”
3. Când celebrau Paștele, evreii trebuiau să mănânce azimi, adică pâinea ___.”
4. Moise a zis poporului: „Să nu ridici nici stâlpi ___, care sunt urâți de DOMNUL, Dumnezeul tău.”
5. Despre cine a zis Moise în binecuvântarea rostită că este sătul de bunăvoință și copleșit cu binecuvântări de la DOMNUL?

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Moise a pus în fruntea poporului drept căpetenii:
a) niște bărbați înțelepți
b) niște bărbați cunoscuți
c) niște Leviți
2. Ce poruncă a dat Moise judecătorilor din mijlocul copiilor lui Israel?
a) să asculte de frații lor (evreii)
b) să judece după dreptate neînțelegerile fiecăruia cu fratele lui sau cu străinul
c) să nu se teamă de nimeni
3. Ce a cerut Moise lui Dumnezeu să-l lase să vadă?
a) țara aceea bună de dincolo de Iordan
b) munții aceia frumoși
c) Libanul

*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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