
 

 

 

 

 
 
*Aplicanții de la categoriile 2-3 – 8-9, după caz, nu trebuie să răspundă la întrebările din afara bibliografiei specifică lor. 
Nu se iau în considerare răspunsurile iar punctajul acestora va fi diferit.  
**Întrebările sunt bazate pe o scriere corectă gramatical, deci nu are nicio legătură cu grila de corectare. 

 

I     Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare) 

    1. Moise a zis lui Israel să nu-i pese de propăşirea Amonitului și Moabitului, nici de bunăstarea lor, toată viaţa sa, pe vecie. 

    2. Leviții au zis ca blestemat să fie cel ce se atinge de dreptul văduvei. 

    3. Țara lui Sihon și a lui Og a fost dată în stăpânire și la jumătate din seminția Gadiților. 

    4. Pavel a zis că trupul este semănat în neputință și învie în putere. 

    5. Iov a zis că priceperea este ascunsă de păsările cerului. 

 

 

II    Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)  
       (doar un răspuns corect) 

     1. Cine trebuia să spună poporului, când acesta va merge la război, următoarele: „Să nu vi se tulbure inima…” ? 

         a) preotul 
         b) Leviții 
         c) mai marii oștirii 

     2. Ce săvârșește omul care are în sacul său o greutate mare și alta mică? 

         a) un păcat 
         b) o nedreptate 
         c) o nelegiuire 
 
     3. Ce îi vor mânca toți pomii și rodul pământului dacă Israel nu va păzi și împlini toate poruncile DOMNULUI? 

         a) lăcustele 
         b) viermii 
         c) omizile 
 
     4. Ce nu poate zice picioarelor: „N-am trebuință de voi.” ? 

         a) ochiul 
         b) capul 
         c) urechea 

     5. Elihu s-a aprins de mânie împotriva: 

         a) lui Iov 
         b) celor 3 prieteni ai lui Iov 
         c) lui Iov și împotriva celor 3 prieteni ai acestuia 

 

III   Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare) 

     1. Sihon  a. slujba sfinților 

     2. Amalec   b. vorbe de pace 

     3. Ștefana   c. către Biserica lui Dumnezeu 

     4. Sosten   d. fără nicio teamă de Dumnezeu 

     5. Pavel   e. ca unei stârpituri 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

 

     1. Ce popor trecea drept Refaimiți?  

     2. Ținutul lui Sihon și al lui Og se întindea de la cetatea Aroer, până la muntele ___ 

     3. Dumnezeu va izgoni încetul cu încetul neamurile dinaintea lui Israel, le va pune cu totul pe fugă. Pe cine îi va da Dumnezeu, din  

          aceste neamuri, în mâinile lui Israel? (1 atribut) 

       4. În ce au fost botezați, pentru Moise, credincioșii din Vechiul Testament, conform relatărilor apostolului Pavel? (2 atribute) 

     5. Al cui fiu era Elihu? 

 
 
 
V    Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare) 
       (pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect) 

     1. În anul al șaptelea, cel ce s-a vândut rob unui evreu trebuia să primească de la acesta daruri din: 

         a) cireada stăpânului 
         b) aria stăpânului 
         c) teascul stăpânului 
  
     2. Care munte i-a dat Dumnezeu poporului Israel în stăpânire ca să-l cucerească? 

         a) muntele Seir 
         b) muntele Amoriților 
         c) muntele Amoniților 

     3. Cine prorocește, vorbește oamenilor spre: 

         a) sfătuire 
         b) zidire 
         c) mângâiere 

 

 

 

*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.  

 
 **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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