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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.
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I

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)

1. Moise și-a aruncat toiagul înaintea lui faraon și a slujitorilor lui și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe.
2. Moise s-a dus dis-de-dimineață înaintea lui faraon, pe malul râului și a lovit cu toiagul apele râului sub ochii lui
faraon și ai slujitorilor săi și toate apele s-au prefăcut în sânge.
3. Domnul i-a zis lui Aaron să-și întindă mâna cu toiagul peste râuri, pâraie și iazuri și să scoată astfel broaște din ele.
4. Vântul dinspre răsărit care a adus lăcustele peste Egipt a suflat înainte toată ziua și toată noaptea.
5. Pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui
Amalec, din neam în neam.

II

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

1. Faraon și-a recunoscut vina spunându-le lui Moise și Aaron că Domnul are dreptate. Cu privire la care urgie a rostit
împăratul Egiptului aceste cuvinte?
a) urgia cu piatra și focul
b) urgia cu musca câinească
c) urgia cu lăcustele
2. În cântecul lor de biruință de la Marea Roșie, poporul evreu a rostit, printre altele, următoarele: „Vrăjmaşul zicea:
„Îi voi urmări, îi voi ajunge, voi împărţi prada de război; mă voi răzbuna pe ei, voi scoate sabia şi-i voi nimici cu mâna
mea!” […] Tu Ţi-ai întins mâna dreaptă: şi i-a înghiţit ……….”
a) apele
b) întunericul
c) pământul
3. După ce copiii lui Israel au păcătuit făurind acel vițel de aur, când Moise de ducea la Cort, tot poporul:
a) se arunca cu fața la pământ înaintea lui Moise
b) se arunca cu fața la pământ înaintea Domnului
c) se scula în picioare
4. Cine a adus pentru construcția Cortului tort (fir tors) vopsit în albastru, purpuriu și cărămiziu și de in subțire?
a) fruntașii poporului
b) toate femeile iscusite
c) toți bărbații iscusiți
5. Sărbătoarea Azimelor trebuia ținută în luna:
a) a doua din fiecare an
b) spicelor, lună în care poporul evreu a ieșit din Egipt
c) a treia din fiecare an

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. copiii lui Israel
2. Aaron
3. Iosua
4. Moise
5. Domnul

a. „Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului!”
b. „În tabără este un strigăt de război!”
c. „Ia un vas, pune în el un omer plin cu mană şi aşază-l înaintea Domnului.”
d. „Este oare Domnul în mijlocul nostru, sau nu este?”
e. „Du-te la popor, sfinţeşte-I, azi şi mâine, şi pune-i să-şi spele hainele.”

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Cum se numește locul (localitatea) unde au tăbărât copiii lui Israel la plecarea lor din Sucot?
2. Ce i-a arătat Domnul lui Moise când acesta a strigat către El văzând cârtirile poporului la Mara?
3. Ce acopereau heruvimii cu aripile lor?
4. Care este data (calendaristică) de la ieșirea poporului evreu din Egipt cu privire la așezarea Cortului? Completați în
sensul acesta spațiile libere: „În ziua .......... a lunii .......... a anului .........., Cortul era aşezat.”
5. Completați spațiile punctate: „.......... a făcut ce-i spusese Moise şi a ieşit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise,
Aaron şi .......... s-au suit pe vârful .......... Când îşi ridica Moise mâna, era mai tare Israel; şi când îşi lăsa mâna în jos, era
mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el, şi el a şezut pe ea. Aaron şi .......... îi
sprijineau mâinile, unul deoparte, iar altul de alta; şi mâinile lui au rămas întinse până la .......... soarelui.”

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Pe cine a chemat faraon înaintea lui ca să imite minunea transformării toiagului în șarpe?
a) pe niște înțelepți
b) pe niște magi
c) pe niște vrăjitori
2. Referior la urgia cu întunericul, cartea Exodul relatează următoarele:
a) era așa de beznă că nu se vedeau unii pe alții și era nevoie chiar să se pipăie unul pe altul
b) a durat trei zile
c) în tot acest timp de întuneric beznă, nimeni nu s-a sculat din locul lui

3. Domnul l-a trimis pe Moise dis-de-dimineață să se înfățișeze înaintea lui faraon când acesta avea să plece la râu.
Care sunt urgiile cu care a fost avertizat acolo faraon din partea lui Dumnezeu, prin Moise?
a) urgia cu muștele câinești
b) urgia cu prefacerea râului în sânge
c) urgia cu piatra și focul

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

