
 

 

 

 

 
 
*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. Ca vulturul care zboară deasupra puilor și îi poartă pe penele lui, așa a călăuzit DOMNUL pe poporul Său. 

    2. Cetățile fără ziduri din ținutul Argob erau în număr de 60. 

    3. Căpeteniile semințiilor și bătrânii lui Israel au zis astfel: „Cine este, în adevăr, omul acela, care să fi auzit vreodată, ca noi,    

        glasul Dumnezeului celui Viu vorbind din mijlocul focului, şi totuşi să fi rămas viu?” 

    4. Ultimele cuvinte ale apostolului Pavel din scrisoarea destinată credinci0șilor corinteni sunt următoarele: „Harul Domnului Isus  

        Hristos să fie cu voi. Amin.” 

    5. Elihu spunea că de la miazănoapte ne vine aurora. 

 

 

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

     1. „Trăiască ___ și să nu moară, și bărbații lui să fie mulți la număr!” 

         a) Beniamin 
         b) Ruben 
         c) Așer 

     2. Să faci ce este plăcut şi bine înaintea Domnului, ca să fii fericit: 

         a) şi să intri în stăpânirea ţării aceleia bune 
         b) şi să vă înmulţiţi mult 
         c) şi să ai zile multe 
 
     3. Pe cine a ispitit (testat) Dumnezeu la Masa și cu cine s-a certat El la apele Meriba, conform Deuteronomului? 

         a) Isahar 
         b) Levi 
         c) Gad 
 
     4. Cine are parte de argintul celui nelegiuit? 

         a) omul fără prihană 
         b) cel fără vină 
         c) văduvele 

     5. Bildad din Șuah a zis că Dumnezeu face să împărățească pacea: 

         a) în inimile oamenilor 
         b) în ținuturile Lui înalte 
         c) în cetățile celor neprihăniți 

 

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

     1. L-au întărâtat la gelozie  a. care te-a născut 

     2. L-au mâniat   b. care te-a întocmit 

     3. Ai părăsit Stânca  c. prin dumnezei străini 

     4. Ai uitat pe Dumnezeul  d. prin urâciuni 

     5. Îi voi mânia   e. printr-un neam fără pricepere 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

 

     1. Ce va trimite Dumnezeu în mijlocul copiilor lui Israel, pe lângă dinții fiarelor sălbatice, conform cântecului lui Moise? (2 atribute) 

     2. Ce avea DOMNUL, în dreapta Lui, când a venit din Sinai, ieșind din mijlocul zecilor de mii de sfinți? (2 atribute) 

     3. Amintiți cele 5 meșteșuguri (meserii) ca fiind urâciunile neamurilor, ce nu trebuiau să existe sub nicio formă în mijlocul   

         copiilor lui Israel, pe lângă cele de a întreba duhurile și morții sau de a da cu ghiocul. 

       4. Al cărui ținut este Ștefana ca cel dintâi rod? 

     5. Pavel a zis că Legea este puterea ___ 

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

     1. Ce va primi țara lui Iosif, ca semn de binecuvântare de la DOMNUL? 

         a) cele mai bune roade ale soarelui 
         b) cele mai bune roade ale fiecărei luni 
         c) cele mai bune roade de pe dealurile cele veşnice 
  
     2. Unde au ispitit și ațâțat mânia DOMNULUI copiii lui Israel, conform Deuteronomului? 

         a) la Masa 
         b) la Tabeera 
         c) la Chibrot-Hataava 
 
     3. Cum trebuie să fie priviți apostolii, conform relatărilor lui Pavel credincioșilor din Corint? 

         a) ca niște ispravnici ai harului lui Dumnezeu 
         b) ca niște slujitori ai harului lui Dumnezeu 
         c) ca niște slujitori ai tainelor 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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