
 

 

 

 

 
 
*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. Lungimea patului de fier al lui Og era de 9 coți iar lățimea, de 4 coți, după cotul sfântului locaș. 

    2. Rubeniților și gadiților le-a mai fost dată în stăpânire și câmpia, mărginită de Iordan, de la Chineret până la Marea Sărată. 

    3. Privitor la blestem, dacă Israel nu va asculta de glasul DOMNULUI, zidurile sale înalte și tari, în care și-a pus încrederea, vor cădea. 

    4. Pavel afirma că întâi vine ce este duhovnicesc, iar ce este firesc, vine pe urmă iar omul al doilea, spunea acesta, este din cer. 

    5. Iov spunea că se îmbrăca cu dreptatea. 

 

 

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

     1. Conform binecuvântării rostite de Moise, de cine nu a vrut să mai știe Levi? 

         a) de tatăl și mama sa 
         b) de frații săi 
         c) de copii 

     2. Unde au plâns copiii lui Israel pe Moise, timp de 30 de zile, după ce acesta a murit? 

         a) în țara Canaanului 
         b) la muntele Hor 
         c) în câmpia Moabului 
 
     3. Când Moise a binecuvântat pe Iosif, a zis despre coarnele lui că sunt așa cum sunt coarnele: 

         a) taurului 
         b) bivolului 
         c) cerbului 
 
     4. Ce munte a fost dat pe jumătate în stăpânire rubeniților și gadiților? 

         a) Seir 
         b) Galaad 
         c) Paran 

     5. Cine sunt cei ce le-au trimis sănătate (formă de salut) credincioșilor din Corint? 

         a) doar Bisericile din Asia 
         b) Bisericile Galatiei 
         c) Bisericile din Asia și biserica din casa lui Priscila 

 

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

     1. vor fi topiți de  a. friguri 

     2. vor fi stinși de  b. sabie 

     3. afară vor pieri de c. dinții fiarelor sălbatice 

     4. înăuntru vor pieri de d. foame 

     5. voi trimite în ei e. groază 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

 

     1. Ce învață (copiii lui) Levi pe Iacov și pe Israel? (2 atribute; Iacov și Israel fiind același lucru) 

     2. Amintiți numele celor 5 seminții despre care se spune că Moise a văzut de pe muntele Nebo teritoriile ce le poartă numele. 

     3. Ce fel de semne a făcut Moise, cu mână tare, înaintea întregului Israel? 

       4. Pavel a zis că prea puțin îi pasă dacă este judecat de ___ sau de ___ (în total, 4 atribute) 

     5. Cui le era Iov ca un tată?  

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

     1. Despre cine este scris în Deuteronomul că pun sau trebuiau să aducă ardere-de-tot pe altarul DOMNULUI? 

         a) poporul Israel 
         b) Leviții 
         c) Isahar și Zabulon 
  
     2. Pentru ce sau cine au ajuns apostolii o priveliște? 

         a) îngeri 
         b) lume 
         c) oameni 
 
     3. Care din următoarele afirmații sunt corecte și rostite de Elihu, fiul lui Baracheel? 

         a) „Nu vârsta aduce înțelepciunea” 
         b) „Puterea și groaza sunt ale lui Dumnezeu” 
         c) „Cu curăție de inimă voi vorbi” 

 

 

 

*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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