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I

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
1. Robul care va pleca de la stăpânul său în anul al șaptelea, trebuia să primească de la stăpân daruri din teascul acestuia.
2. Moise a spus ca toată seminția lui Levi să nu aibă moștenire în Israel.
3. Dumnezeu iubește pe străin și-i dă hrană și îmbrăcăminte.
4. Împăratul pe care-l va alege Dumnezeu peste Israel trebuia să nu aibă multe cămile.
5. Cel născut din curvie să nu intre în adunarea DOMNULUI.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Ce nu trebuia evreul să mănânce la sărbătoarea Paștelor?
a) azimi
b) pâine dospită
c) niciun lucru urâcios
2. „Dacă vezi măgarul fratelui tău sau boul lui căzut pe drum ___”
a) să-l ocolești
b) să-l ajuți să-l ridice
c) să treci pe lângă el
3. Ce cetate/ținut nu apare în cântarea lui Moise?
a) Sodoma
b) Gomora
c) Meriba
4. Dacă un rob fuge de stăpânul său și ajunge la un evreu, acesta din urmă:
a) trebuia să-l dea înapoi stăpânului său
b) trebuia să nu-l dea înapoi stăpânului său
c) trebuia să-l asuprească
5. Dacă un evreu intra în holdele aproapelui său:
a) putea să culeagă spice cu mâna dar fără să folosească secera
b) nu putea să culeagă spice cu mâna, nici să folosească secera
c) putea să culeagă spice cu mâna dar și să folosească secera

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. copiii lui Esau
2. copiii lui Amon
3. copiii lui Israel
4. copiii lui Anac
5. fiii lui Levi

a. popor mare și înalt la statură
b. locuiesc în Seir
c. sunt preoți
d. au fost învățați să cânte cântarea lui Moise
e. hotarul Moabului

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. „Să ai o ___ adevărată şi dreaptă, să ai o ___ adevărată şi dreaptă, pentru ca să ai zile multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul.”
2. Lângă ce ape au păcătuit Moise și Aaron împotriva lui Dumnezeu, în mijlocul copiilor lui Israel? (menționați numele locului)
3. Pe ce trebuia evreul să scrie cuvintele spuse de Moise ce trebuia să fie ca niște fruntarii în ochii copiilor lui Israel? (2 elemente)
4. Câte zile și nopți nu a mâncat și nu a băut apă Moise, din cauza tuturor păcatelor săvârșite de Israel?
5. Cum se numește sărbătoarea care trebuie celebrată de Israel după ce acesta își va strânge roadele din arie şi din teasc?

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Ce caracteristici aveau cele 60 de cetăți ale lui Og ce au căzut în stăpânirea lui Israel?
a) erau întărite
b) erau cu ziduri înalte
c) aveau porți și zăvoare
2. La Horeb, când Dumnezeu a vorbit poporului, acesta n-a văzut nici un chip (al lui Dumnezeu).
Din acest motiv, Dumnezeu a cerut poporului să vegheze, ca nu cumva să se strice și să-și facă:
a) un chip cioplit sau o înfățișare a vreunui idol
b) chipul vreunei femei
c) chipul vreunui pește
3. Care din următoarele mări apar menționate în cartea Deuteronomul?
a) Marea de apus
b) Marea Roșie
c) Marea Sărată

*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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