ID test: ME08
Nivel dificultate: Mediu
Bibliografie: Deuteronomul
Nivel validat: ≥70,00/80,00 p

I

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
1. Dacă prietenul unui evreu îi va zice în taină acestuia să slujească împreună altor dumnezei, cel dintâi trebuia ucis cu pietre.
2. DOMNUL era foarte mâniat și pe Aaron, încât voia să-l piardă dar Moise s-a rugat pentru fratele său.
3. „Dacă te fereşti să faci o juruinţă, faci un păcat.”
4. Iair a fost fiul lui Manase.
5. Cei ce au iscodit țara au luat în mâini din roadele acesteia și le-au adus poporului.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Când trebuia citită Legea de către fiii lui Levi?
a) la fiecare 3 ani, pe vremea anului iertării, la sărbătoarea corturilor
b) la fiecare 7 ani, pe vremea anului iertării, la sărbătoarea corturilor
c) la fiecare 7 ani, pe vremea anului iertării, la sărbătoarea săptămânilor
2. Cine i-au bătut pe copiii lui Israel din Seir până la Horma, încât poporul a plâns înaintea DOMNULUI?
a) Amaleciții
b) Moabiții
c) Amoriții
3. Câte cetăți au căzut în stăpânirea lui Israel după cucerirea ținutului Argob, din împărăția lui Og?
a) 7 cetăți
b) 12 cetăți
c) 60 de cetăți
4. În ziua a șaptea, evreii nu aveau voie să facă vreo lucrare, nici chiar vreun dobitoc (animal) al acestora. Ce animal nu menționează
cartea Deuteronomul în privința aceasta?
a) boul
b) măgarul
c) cămila
5. Pe cine putea un evreu să silească să-i plătească datoria în anul iertării?
a) pe fratele său
b) pe străin
c) pe nimeni

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. evreii puteau să mănânce
2. evreii nu puteau să mănânce
3. valea
4. muntele
5. cetatea

a. Ar
b. Paran
c. Eșcol
d. cămila
e. oaia

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Ce a cerut Moise lui Sihon să-i vândă pe preț de argint când va trece prin țara acestuia? (2 elemente)
2. Menționați 4 elemente din cele menționate pe care Israel nu trebuia să poftească cu privire la aproapele său.
3. „Să vă tăiaţi, dar, ___ împrejur şi să nu vă mai înţepeniţi gâtul.”
4. Al cui fiu era Balaam?
5. Israel era avertizat să se păzească de rana leprei și să-și aducă aminte în sensul acesta ce a făcut Dumnezeu pe drum ___, la
ieșirea evreilor din Egipt. (menționați numele persoanei)

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Care era atmosfera de la Horeb când Dumnezeu a vorbit poporului, cu putere?
a) muntele era aprins
b) era întuneric
c) era negură deasă
2. Ce trebuia să facă Israel cu privire la popoarele din țara pe care acesta o va stăpâni?
a) să le surpe altarele
b) să le sfărâme stâlpii idolești
c) să le taie pomii închinați dumnezeilor lor
3. Cine trebuia să beneficieze de zeciuiala din venitul lui Israel, din anul al treilea?
a) levitul
b) străinul din cetățile lui Israel
c) orfanul și văduva din cetățile lui Israel

*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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