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*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. Pustia din care Moise a trimis soli la Sihon, cu vorbe de pace, se numește Chedemot.
2. Machir a primit Galaadul, ca loc de stăpânire.
3. Moise a zis că Dumnezeu răsplătește îndată pe cei ce-L urăsc, și îi pierde.
4. Din bogățiile lui Iov, cele mai multe la număr erau oile sale.
5. DOMNUL i-a zis lui Iov că pentru zilele de război păstrează El cămările grindinei.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Pentru că Egiptul i-a primit pe evrei în mijlocul său, ca străini, fiii egiptenilor care se vor naște în al ___ neam, vor putea intra
în adunarea DOMNULUI.
a) treilea
b) patrulea
c) zecelea
2. Când putea să se reîntoarcă în tabără cel necurat?
a) după asfințitul soarelui
b) dimineața
c) înainte de apusul soarelui
3. Ce trebuiau să facă copiii lui Israel cu privire la țara cea bună, atunci când vor mânca și se vor sătura?
a) să mulțumească DOMNULUI, Dumnezeului lor
b) să binecuvânteze pe DOMNUL, Dumnezeul lor
c) să îi învețe pe copiii lor despre binecuvântarea țării
4. Elihu a zis că toți oamenii trebuie să mărească:
a) minunile lui Dumnezeu
b) puterea lui Dumnezeu
c) faptele lui Dumnezeu
5. Către cine strigă Dumnezeu „Netrebnicilor!”, conform relatărilor lui Elihu?
a) împărați
b) domnitori
c) cei ce fac fărădelegea

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Laban
2. Liban
3. Baal-Peor
4. Bet-Peor
5. Edrei

a. dincolo de Iordan
b. dincoace de Iordan
c. țara lui Sihon
d. au fost nimiciți
e. Basan

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Ce i-a zis Moise lui Israel să nu ia pentru el de pe chipurile cioplite ale dumnezeilor popoarelor pe care le va nimici? (2 atribute)
2. Cine trebuia să stea pe muntele Garizim ca să rostească binecuvântarea peste popor? (6 atribute)
3. Moise a zis despre Gad că a ales cea dintâi parte a țării, căci acolo stă ascunsă moștenirea ___
4. Pavel mărturisește că atunci când a venit în mijlocul credincioșilor din Corint, era ___, ___ și plin de cutremur. (2 atribute)
5. Pavel a zis că nimeni nu trebuie să se fălească cu ___

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Bătrânii din cetatea cea mai apropiată de locul unde s-a găsit un om ucis, trebuiau să ducă vițeaua într-o vale:
a) cu apă, care nu seacă niciodată
b) unde nu se ară
c) unde nu se seamănă
2. Înaintea cui trebuiau să se înfățișeze martorul mincinos și cel care era învinuit de nelegiuire de către acesta?
a) înaintea DOMNULUI
b) înaintea preoților
c) înaintea judecătorilor
3. Cine sau ce nu poate moșteni Împărăția lui Dumnezeu?
a) carnea
b) sângele
c) sodomitul

*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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