EXAMINAREA TN16 – PLATFORMA ONLINE
EDIȚIA 1, ANUL 2016

NIVEL AVANSAT

ID TEST AV12

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.

Cei ce nu fac parte din categoriile: cls.10-11, 18-25 și 25+, la întrebările din Iov sau, după caz,
1 Timotei, nu trebuie să răspundă pentru că nu se ia în considerare răspunsul. Punctajul pentru acele
0 4 0 3 1 6 întrebări va fi diferit, păstrând totodată formatul clasic, respectând punctajul per subiect.

I

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
1. Domnul i-a zis lui Moise că faraon și toate carele sale vor face să se arate slava Lui.
2. Când Moise intra înaintea Domnului ca să-i vorbească, își punea o maramă pe față până ce ieșea.
3. Văzând că Moise zăbovește să coboare de pe munte, poporul i-a cerut lui Aaron să-i facă un vițel turnat.
4. Aaron și-a întins toiagul spre cer și toată țărâna pământului s-a prefăcut în păduchi pe toți oamenii.
5. Iov spunea că cel ce suferă are drept la mila prietenului.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Câți copii avea Iov?
a) trei
b) șapte
c) zece
2. Dumnezeu i-a cerut lui Moise să facă pentru Cort unsprezece covoare:
a) de păr de capră
b) de piei de berbeci
c) de piei de vițel de mare
3. Câți miei trebuiau sacrificați în fiecare zi pe altar ca jertfă necurmată?
a) unul
b) doi
c) trei
4. Omerul este:
a) a cincea parte dintr-o efă
b) a zecea parte dintr-un hin
c) a zecea parte dintr-o efă
5. Câte zile au călătorit evreii prin pustiul Șur până ce au ajuns la Mara?
a) trei
b) cinci
c) șapte

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. în straja dimineții
2. noaptea
3. înspre dimineață
4. seara
5. ziua

a. prepelițe care au acoperit tabăra
b. marea și-a luat iarăși repeziciunea cursului
c. au fost scoase roțile carelor egiptenilor
d. stâlp de nor
e. cele două tabere (a evreilor și a egiptenilor) nu s-au apropiat una de alta

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Cum se numea tânărul slujitor al lui Moise?
2. De câte ori pe an trebuia ca toată partea bărbătească să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeu?
3. Cine s-a înfățișat într-o zi înaintea Domnului, conform cărții Iov (primele două capitole)?
4. Cum se numește stânca din care a țâșnit apă după ce Moise a lovit-o cu toiagul?
5. Completați spațiile libere: „Domnul a răspuns: „Voi face să treacă pe .......... ta toată .......... Mea şi voi chema Numele
Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă!”

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Iov spunea despre cei trei prieteni ai lui că sunt:
a) întărituri de lut
b) făuritori de minciuni
c) doctori de nimic
2. Cui a dat faraon porunca să nu se mai ofere paie poporului evreu pentru facerea cărămizilor?
a) slujitorilor lui
b) isprăvniceilor norodului
c) logofeților

3. Cu privire la suferința sa, Iov se întreba de ce a mai venit pe Pământ găsind genunchi care să-l primească când ar
fi putut să se odihnească (în moarte) cu alții care nu mai sunt în viață, respectiv:
a) cu cei mari de pe pământ
b) cu domnitorii care aveau aur
c) cu domnitorii care și-au umplut casele cu argint

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

