
 

 

 

 

 
 
*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. Dacă un bărbat începe să-și urască nevasta, pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărțire. Dacă aceasta   

        se căsătorește apoi cu un alt bărbat care ulterior moare, primul bărbat care i-a dat drumul, poate să o ia din nou de nevastă. 

    2. Când Israel își va scutura măslinii, trebuia să nu culeagă a doua oară roadele rămase pe ramuri ci acestea să fie ale străinului,   

        ale orfanului, ale Levitului şi ale văduvei. 

    3. Când erau în Egipt, copiii lui Israel au strigat către DOMNUL și El a văzut asuprirea, chinurile și necazurile lor. 

    4. Iov a spus că suflarea lui Dumnezeu înseninează cerul. 

    5. Neprihănirea îi era manta și turban lui Iov. 

 

 

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

     1. Cine a dat poporului porunca să ridice pe muntele Ebal niște pietre mari pe care să le tencuiască cu var? 

         a) doar Moise 
         b) preoții din neamul Leviților 
         c) Moise și bătrânii lui Israel 

     2. Dacă un om și-a luat o nevastă și o învinuiește de lucruri nelegiuite, cine trebuia să ia semnele fecioriei acesteia ca să le aducă  
         înaintea bătrânilor cetății?  

         a) tatăl fetei 
         b) mama fetei 
         c) tatăl și mama fetei 
 
     3. Care din următoarele decizii erau luate de Moise? 

         a) trimiterea unor oameni ca să iscodească țara 
         b) așezarea căpeteniilor peste 1000, peste 100, peste 50 și peste 10 
         c) așezarea căpeteniilor oştirii în fruntea poporului, după discursul mai marilor oștirii 
 
     4. Pavel le-a zis credincioșilor corinteni că toate lucrurile sunt ale lor, iar cu privire la oameni, a menționat și pe: 

         a) Apolo 
         b) Barnaba 
         c) Sosten 

     5. Iov spunea că sunt unii care mută hotarele, fură turmele și că iau zălog: 

         a) măgarul orfanului 
         b) haina văduvei 
         c) vaca văduvei 

 

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

     1. altar de pietre  a. cer 

     2. chip turnat  b. grâu 

     3. binecuvântarea c. lucru ieșit din mâini de meșter 

     4. rugină   d. grânare 

     5. aramă   e. fierul 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

 

     1. Unde trebuia preotul să pună coșul de la evrei, cu primele roade din țara promisă? (2 atribute) 

     2. De către ce va fi mâncată sămânța multă de pe câmpul evreilor, dacă aceștia nu vor asculta de glasul lui Dumnezeu?     

     3. Cine va fi fruntea dacă Israel va fi coada, conform expresiei din Deuteronomul cu privire la blestem? 

       4. Ce spune cu duhul, cel ce vorbește în altă limbă? 

     5. Pavel spune că dacă nu rostim cu limba o vorbă înțeleasă, ar fi de parcă am vorbi în ___ 

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

     1. Copiii lui Israel nu aveau voie să mănânce din nicio mortăciune (hoit), dar puteau: 

         a) să o vândă unui străin 
         b) să o dea unui străin s-o mănânce 
         c) să o ardă în foc 
  
     2. Care din pedepsele de mai jos sunt de nevindecat dacă Israel nu va asculta de glasul DOMNULUI? 

         a) bubele rele la șezut 
         b) buba rea la genunchi 
         c) buba rea la coapse 

     3. Care era dreptul preoților de la poporul care va aduce jertfă, fie bou, fie miel? 

         a) fălcile 
         b) spata 
         c) pântecele 

 

 

 

*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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