
 

 

 

 

 
 
*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. Un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori. 

    2. Cel ce a murit după porunca DOMNULUI, în țara Moabului, a fost Moise. 

    3. Dacă unui evreu i se părea prea greu de judecat o pricină privitoare la un omor, la o neînțelegere sau la o rănire, trebuia să se       

        ducă la Leviți și la cel ce va împlini slujba de judecător. 

    4. În Legea lui Moise este scris: „Să nu legi gura boului care treieră grâul!” 

    5. Cei ce L-au ispitit pe DOMNUL, au fost nimiciți de Nimicitorul. 

 

 

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

     1. Moise a zis cu privire la poporul evreu, astfel: „Domnul Dumnezeul părinţilor voştri să vă mărească de ___ pe atât şi să vă     
         binecuvânteze, după cum a făgăduit!” 

         a) 10 ori 
         b) 100 de ori 
         c) 1000 de ori 

     2. Unde au cârtit evreii cu privire la țara iscodită? 

         a) în corturile lor 
         b) în inimile lor 
         c) la Tabeera 
 
     3. De către cine erau numiți Zamzumimi cei ce locuiau în Ar înainte de copiii lui Lot? 

         a) de către Refaimiți 
         b) de către Moabiți 
         c) de către Amoniți 
 
     4. Pentru cine a pregătit Dumnezeu lucruri pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit? 

         a) pentru cei ce păzesc poruncile Lui 
         b) pentru cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui 
         c) pentru cei ce-L iubesc 

     5. Cine se sculau și stăteau în picioare înaintea lui Iov când acesta mergea înainte în piață? 

         a) bătrânii 
         b) tinerii 
         c) căpeteniile 

 

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

     1. Levit    a. preț de argint 

     2. Balaam    b. „casa celui descălțat” 

     3. bătrânii cetății   c. aramă 

     4. Arameu    d. vânzarea averii lui pământești 

     5. munți    e. pribeag 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

 

     1. Ce nu trebuia să aibă împăratul pe care îl va dori Israel să fie pus peste el, pe lângă marile grămezi de argint și aur?  

         Amintiți exact ce scrie în Deuteronomul în acest sens. (2 răsp) 

     2. Ce trebuiau să nu aducă evreii în casa DOMNULUI, ca împlinire a unei juruințe oarecare? (2 răsp)         

     3. Ce trebuia să facă femeia, luată ca prinsă de război, de către un evreu care mergea la război împotriva vrăjmașilor săi dar care    

         dorea să o ia de soție? Răspundeți foarte scurt referindu-vă la înfățișarea acesteia. (3 răsp) 

       4. Ce nu stăteau (nu se bazau) în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii cu privire la Pavel? (2 atribute) 

     5. DOMNUL l-a întrebat pe Iov astfel: „Cunoşti tu legile ___?” 

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

     1. Dacă un om a lovit pe aproapele său încât i-a cauzat moartea, urmând să fugă într-una din cetățile de scăpare: 

         a) bătrânii cetății lui trebuiau să trimită pe cineva să-l prindă 
         b) acesta trebuia dat în mâinile răzbunătorului sângelui ca să moară 
         c) acesta trebuia omorât cu pietre de mâinile întregului popor 
  
     2. De la care popoare trebuia ca Israel să ia pentru el nevestele, copiii, vitele și toată prada, când va lupta împotriva unei cetăți? 

         a) Hetiți, Amoriți, Canaaniți 
         b) Fereziți, Heviți, Iebusiți 
         c) de la popoarele care vor fi foarte departe de acesta 

     3. Apostolul Pavel spunea despre credincioșii din Corint că sunt: 

         a) ogorul lui Dumnezeu 
         b) Templul lui Dumnezeu 
         c) clădirea lui Dumnezeu 

 

 

 

*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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