
 

 

 

 

 
 
*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. Israel trebuia să aducă arderile-de-tot, în locul pe care îl va alege DOMNUL, în una din semințiile sale. 

    2. În Egipt, copiii lui Israel își aruncau sămânța în ogoare și le udau cu piciorul ca pe o grădină de zarzavat. 

    3. Dumnezeu a vrut să șteargă de sub ceruri numele copiilor lui Israel, asta fiindcă era un popor încăpățânat. 

    4. Învelitoarea capului femeii este părul, conform relatărilor apostolului Pavel. 

    5. Prorocia este un semn pentru cei necredincioși. 

 

 

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

     1. Cum se numește pârâul în care Moise a aruncat praful vițelului de aur pe care acesta l-a sfărâmat? 

         a) Iaboc 
         b) Zered 
         c) nu se specifică 

     2. Ce trebuia să rămână pentru totdeauna un morman de dărâmături? 

         a) cetatea din care ieșeau ațâțători 
         b) „casa celui descălțat” 
         c) cetatea lui Sihon 
 
     3. „Să nu tunzi pe întâiul născut al ___ tale.” 

         a) vacii 
         b) oilor 
         c) caprei 
 
     4. Iov a luat cuvântul, a oftat și a zis dacă ar putea să ajungă până la: 

         a) scaunul de domnie al lui Dumnezeu 
         b) izvoarele mării 
         c) cer 

     5. Pentru ce a făcut Dumnezeu o haină din nori? 

         a) pentru cer 
         b) pentru mare 
         c) pentru fulger 

 

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

     1. „ați locuit destulă vreme pe muntele acesta”  a. 11 zile 

     2. „vă ajunge de când ocoliţi muntele acesta”  b. 38 de ani 

     3. de la Cades-Barnea până la Zered   c. 40 de ani 

     4. de la Horeb până la Cades-Barnea, spre Seir  d. Horeb 

     5. „nu ţi s-au umflat picioarele”   e. Seir 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

 

     1. Cum se numește valea la care au ajuns cei 12 din fiecare seminție, pentru iscodirea țării?  

     2. Ce au răpit copiii lui Israel pentru ei din cetățile pe care le-au nimicit, după biruința de la Iahaț și de la Edrei? (2 atribute) 

     3. La care din semințiile lui Israel se găseau cele 3 cetăți de scăpare de la răsărit? (3 atribute) 

       4. Pavel a fost trimis să propovăduiască Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva ___ să fie făcută zadarnică. (2 atribute) 

     5. Pentru cine este Hristos, cel răstignit, o pricină de poticnire? 

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

     1. Ce i s-a poruncit seminției lui Levi să facă în mijlocul copiilor lui Israel? 

         a) să stea înaintea DOMNULUI ca să-i slujească 
         b) să ducă chivotul legământului DOMNULUI 
         c) să binecuvânteze poporul în Numele DOMNULUI 
  
     2. Pe cine au bătut copiii lui Israel la Iahaț? 

         a) pe Og și poporul lui 
         b) pe Sihon și poporul lui 
         c) pe Sihon și pe fiii lui  

     3. Ce dă în om priceperea, conform relatărilor lui Elihu? 

         a) duhul 
         b) suflarea Celui Preaînalt 
         c) suflarea Celui Atotputernic 

 

 

 

*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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