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EXODUL

1 TIMOTEI

IOV

RECOMANDAT CLS. 10-11 – NELIMITAT

Important! Acum că ați deschis acest fișier, v-ați angajat să nu încălcați Regulamentul care spune să nu vă verificați răspunsurile (ori să le modificați) la
finalul rezolvării acestui test, după termenul limită de 1 oră alocat pentru rezolvarea acestuia până nu trimiteți răspunsurile nemodificate către MCIE,
completând Formularul corespunzător de pe site. Deci, după ce terminați de rezolvat testul de mai jos, intrați imediat pe site-ul misiuneaelohim.com și
completați formularul respectiv. După aceea vă veți putea verifica fără probleme. Grila de corectare pentru fiecare test o veți găsi pe site.

020316
I

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
1. Aaron era levit.
2. Piatra care a lovit Egiptul a distrus orzul care tocmai începuseră să facă spic.
3. Putiel a fost tatăl lui Fineas.
4. După ce a lovit Dumnezeu Egiptul cu ultima urgie, faraon le-a cerut lui Moise și Aaron să-l binecuvânteze.
5. Lungimea, lățimea și înălțimea altarului pentru arderea tămâiei erau de aceeași măsură, respectiv, un cot.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Ce vedea poporul oprindu-se la ușa Cortului când Moise intra în Cort?
a) slava Domnului
b) stâlpul de foc
c) stâlpul de nor
2. Dacă un om fură o oaie pe care o vinde, acesta trebuie să dea înapoi pentru oaia furată:
a) trei talanți
b) cinci talanți
c) patru oi
3. Dumnezeu i-a spus lui Moise faptul că împăratul Egiptului n-are să lase poporul să plece din Egipt decât silit de:
a) Duhul Domnului
b) o mână puternică
c) slujitorii acestuia
4. Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre:
a) miazăzi
b) apus
c) răsărit

5. Când Dumnezeu vorbea poporului, Moise i-a cerut acestuia să nu se înspăimânte pentru că Dumnezeu îl pune la
încercare ca acesta să aibă înaintea ochilor lui:
a) legea lui Dumnezeu
b) frica lui Dumnezeu
c) pacea lui Dumnezeu

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Elișeba
2. Ruben
3. Bețaleel
4. Amram
5. Oholiab

a. Aminadab
b. seminția lui Iuda
c. seminția lui Dan
d. 137 ani
e. Enoh

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. În ce ținut nu a bătut piatra care a lovit Egiptul?
2. De câte ori pe an trebuia poporul evreu să celebreze sărbători în cinstea Domnului?
3. Ce era scris pe cununa împărătească sfântă (placa de aur curat)?
4. Completați spațiile libere (fără parantezele drepte): „[…] Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu,
Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu .........., care pedepsesc .......... părinţilor în copii, până la al treilea şi la al
patrulea neam al celor ce Mă urăsc.”
5. Completați spațiile libere: „Dacă iei zălog haina aproapelui tău, să i-o dai înapoi înainte de ..........”

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Unde au fost găsite broaște în urma urgiei încât le-au strâns grămezi?
a) în curți
b) în case
c) în ogoare
2. Pentru ca să-i sfințească cu scopul de a împlini slujba de preoți, Moise a folosit pentru Aaron și fiii lui:
a) un miel de un an
b) un vițel
c) doi berbeci

3. Noul împărat al Egiptului a realizat că fiii lui Israel au ajuns foarte puternici. Așadar, împăratul a luat inițiativa de a
se arăta dibaci față de aceștia pentru ca fiii lui Israel:
a) să nu crească numeric
b) să aibă frică de egipteni
c) să nu se unească, în caz de război cu vrăjmașii Egiptului ca să-i bată pe egipteni și să ocupe țara

FELICITĂRI!
→ Dacă ați terminat de rezolvat testul de mai sus, urmați imediat pașii următori:
1. Nu vă verificați (nu modificați răspunsurile), folosind diverse surse de informare, până nu trimiteți rezolvarea testului, în format
nemodificat, spre Misiunea Elohim! Este important ca răspunsurile dv să fie înregistrate în baza de date pentru validare.
2. Intrați acum pe site-ul MCIE accesând următorul link: http://misiuneaelohim.com/teste-tn16/
3. Odată ce ați ajuns pe pagina TN16 de pe site, accesați Formularul de înregistrare rezultate teste și completați cu atenție fiecare câmp
din formular trecând exact răspunsurile date pe hârtie. Răspunsurile să fie scurte și clare. Nu se punctează cuvinte în plus decât conform
datelor din fișierul Grilă aferent acestui test.
4. După ce ați înregistrat răspunsurile dv, puteți să vă verificați accesând fișierul Grilă corespunzător.
5. Așteptați publicarea pe site a următorului test.
*Nu uitați că pentru nivelul AVANSAT, trebuie să realizați la finalul parcurgerii celor 10 teste un punctaj de minim 85,00/75,00 pentru
calificare la următorul nivel. După fiecare test completat trebuie imediat să completați Formularul de înregistrare rezultate teste pentru a
fi înmatriculat. În caz contrar, pierdeți punctajul aferent testului respectiv și vă va putea afecta când se va realiza Clasamentul oficial.

Mult succes și binecuvântare,

Alex Sîngeorzan
coordonator MCIE
contact@misiuneaelohim.com

