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I

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
1. Moise a luat vițelul făcut de popor, l-a ars în foc, l-a sfărâmat și a aruncat praful într-un pârâu care curge din munte.
2. Poporul a ațâțat la Horeb și la Masa mânia DOMNULUI.
3. Prima poruncă din cele 10 spune „Să n-ai alți dumnezei afară de Mine!”
4. Moise a murit la vârsta de 120 de ani.
5. În legătură cu martorul mincinos găsit vinovat de către judecători, una din expresiile folosite ca pedeapsă în acest sens este:
„viață pentru viață”.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Moise a spus lui Israel că DOMNUL îl va duce într-o țară din ai cărei munți va scoate:
a) aramă
b) aur
c) fier
2. „Să nu sameni în via ta ___ feluri de semințe […]”
a) 2 (două)
b) 3 (trei)
c) 6 (șase)
3. Care din cele de mai jos se putea mânca, conform Deuteronomului?
a) iepurele
b) iepurele de casă
c) capra neagră
4. Țara pe care o vor stăpâni copiii lui Israel este o țară asupra căreia DOMNUL are neîncetat ochii, de la începutul până la sfârșitul:
a) zilei
b) lunii
c) anului
5. Când un proroc va spune ceva în Numele lui Dumnezeu și nu va avea loc sau nu se va întâmpla ceea ce a zis, va fi un cuvânt pe
care nu l-a spus DOMNUL. Care este explicația în acest sens?
a) prorocul acela a spus din îndrăzneală
b) prorocul acela a spus din mândrie
c) prorocul acela a spus din răutate

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Edomit
2. Egiptean
3. Moabit
4. simbriașul sărac
5. Amorit

a. „să nu intre în adunarea DOMNULUI”
b. „ai fost străin în țara lui”
c. „este fratele tău”
d. Sihon
e. să nu fie nedreptățit

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Menționați cele 3 sărbători la care trebuiau să se înfățișeze astfel de 3 ori bărbații lui Israel înaintea DOMNULUI?
2. Amintiți 1 pârâu menționat în cartea Deuteronomul.
3. Ce trebuia să ardă în foc Israel din cele ce aparțineau popoarelor păgâne din țara pe care Israel o va stăpâni?
4. În binecuvântarea spusă de Moise, despre ___ e scris că se odihnește ca un leu.
5. Cine l-a îngropat pe Moise, după moartea acestuia?

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Moise a zis copiilor lui Israel: „Cum aș putea să port eu singur ___?”
a) pricinile voastre
b) povara voastră
c) certurile voastre
2. Dumnezeu i-a spus lui Moise că nu poate să treacă Iordanul spre țara promisă dar poate s-o privească doar cu ochii.
Astfel, El i-a spus să se uite de pe vârful muntelui Pisga:
a) spre apus
b) spre miazănoapte și spre miazăzi
c) spre răsărit
3. Ce li s-a cerut copiilor lui Israel să păzească și să împlinească?
a) poruncile
b) legile
c) rânduielile

*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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