
  

 

 

 
Cei ce nu au cartea Iov, nu trebuie să răspundă la întrebările din această carte pentru că nu se ia în 

considerare răspunsul. Punctajul pentru acele 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. Pentru că Moise a omorât un egiptean, faraon a căutat să-l omoare dar Moise a fugit de acesta în Madian. 

     2. Moise a numit locul unde copiii lui Israel s-au certat și au ispitit pe Domnul „Masa” și „Meriba”. 

     3. Copiii lui Israel trebuiau să celebreze (prăznuiască) Paștele în fiecare an în luna întâi. 

     4. Numele copiilor lui Israel au fost scrise pe două pietre de onix în ordinea în care aceștia s-au născut. 

     5. Satan i-a cerut prima dată lui Dumnezeu să Se atingă de oasele și carnea lui Iov. 

      

 

 

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

     1. Iov dorea ca vorbele lui să fie săpate: 

         a) într-o carte 
         b) în plumb  
         c) în stâncă 

     2. Măgărițele lui Iov au fost nimicite de: 

         a) focul lui Dumnezeu 
         b) Haldeeni 
         c) Sabeeni 

     3. Soarta omului pe Pământ este ca: 

         a) a unui muncitor cu ziua 
         b) a unui ostaș 
         c) o umbră 

     4. Cine trebuie să mănânce din ceea ce va rămâne din rodul pământului în al șaptelea an? 

         a) săracii 
         b) fiarele de pe câmp 
         c) străinii 

     5. Din punct de vedere al timpului, Dumnezeu i-a promis lui Moise că pe baza ascultării copiilor lui Israel, El va izgoni 
dinaintea lor popoarele păgâne: 
 
         a) într-un singur an 
         b) într-o singură zi 
         c) încetul cu încetul 

        

 

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

     1. Bildad     a. Gosen    

     2. Țofar     b. Teman 

     3. Gherșom     c. Madian 

     4. Elifaz     d. Naama 

     5. copiii lui Israel   e. Șuah 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

     1. Ce a folosit Sefora la tăierea împrejur (circumcizia) fiului ei? 

     2. Cum se numea mama lui Eleazar? 

     3. Amintiți patru (4) nume ai fiilor lui Iacov veniți în Egipt împreună cu tatăl lor.  

     4. Completați spațiile libere: „Omul născut din femeie are viaţa scurtă, dar plină de ..........” 

     5. Completați spațiile libere: „Ce este omul, ca să-Ţi pese atât de mult de el, ca să iei seama la el, să-l cercetezi în 

toate .......... şi să-l încerci în toate ..........?” 

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

     1. Cine a murit în urma ultimei urgii ce a lovit Egiptul? 

         a) întâiul născut al roabei care stătea la râșniță 
         b) întâiul născut al celui închis în temniță 
         c) întâiul născut al lui faraon și întâii născuți ai dobitoacelor 

     2. Cine își spăla mâinile și picioarele în ligheanul dintre Cortul întâlnirii și altar? 

         a) Aaron 
         b) fiii lui Aaron 
         c) Moise 

     3. Iov zicea că Dumnezeu a făcut: 

         a) luceafărul de seară 
         b) stelele din ținuturile de miazăzi 
         c) Ursul mare și Ralițele 

 

 
 
 
 

 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 
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