
 

 

 

 

 
 
*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. Raba este cetatea copiilor lui Amon, conform Deuteronomului. 

    2. Moise a zis că soarele, luna și stelele au fost făcute de Dumnezeu ca să slujească tuturor popoarelor. 

    3. Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui. 

    4. Iov a trăit 140 de ani și a murit bătrân și sătul de zile. 

    5. Elihu a zis că prin durere este mustrat omul în culcușul lui. 

 

 

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

     1. Ce a făcut Domnul să vină peste oștirea Egiptului, cailor și carelor lui Faraon când urmăreau pe Israel? 

         a) foc din cer 
         b) apele mării Roșii 
         c) foc și pucioasă 

     2. Cine putea să mănânce din carnea vitei în cetățile lui Israel, cum se mănâncă din căprioară și din cerb? 

         a) cel ce va fi necurat 
         b) cel ce va fi curat 
         c) ambele variante de mai sus 
 
     3. Care din cele de mai jos are copita despicată și rumegă, și se poate mânca, pe baza legii evreiești? 

         a) cămila 
         b) iepurele de casă 
         c) zimbrul 
 
     4. Metaforic vorbind, Pavel s-a luptat cu fiarele: 

         a) în Macedonia 
         b) în Efes 
         c) în Corint 

     5. Până la ce sărbătoare a decis Pavel să rămână în Efes? 

         a) Sărbătoarea Corturilor 
         b) Sărbătoarea Paștilor 
         c) Sărbătoarea Cincizecimii 

 

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

     1. „focul mâniei Mele”  a. judecători 

     2. „ca roua să cadă”  b. „mă numea fericit” 

     3. „vrăjmașii noștri”  c. „mă lăuda” 

     4. „urechea care mă auzea”  d. „cuvântul meu” 

     5. „ochiul care mă vedea”  e. „temeliile munților” 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

 

     1. Moise a zis că DOMNUL iubește pe străin și îi dă ___ (2 atribute) 

     2. Care sunt cele 2 pârâuri până la care s-a întins ținutul din Galaad, dat Rubeniților și Gadiților? 

     3. Iair, fiul lui Manase, a luat tot ţinutul Argob până la hotarul ___ (2 atribute) 

       4. Amintiți 4 aspecte negative pe care nu le face dragostea, pe baza relatărilor apostolului Pavel. 

     5. Cum trebuie să fim la minte, conform a ceea ce spunea Pavel corintenilor? (2 atribute) 

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

     1. De care ținut nu s-a apropiat Israel ca să îl lovească, pentru că a fost oprit de DOMNUL? 

         a) de țara copiilor lui Amon 
         b) de toate malurile pârâului Iaboc 
         c) de cetățile de la munte 
  
     2. Dacă Israel va fi împrăștiat printre popoare, asta în urma neascultării și dacă de acolo va căuta pe Dumnezeul său, Îl va găsi dacă    
         îl va căuta: 

         a) din toată inima 
         b) din tot sufletul 
         c) cu toată puterea  

     3. Pavel i-a întrebat pe credincioșii din Corint astfel: „Ce voiţi? Să vin la voi cu…” 

         a) dragoste 
         b) duhul blândeții 
         c) nuiaua 

 

 

 

*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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