
  

 

 

 
 

 

 

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

     1. Iochebed i-a pus fiului ei născut numele „Moise”. 

     2. Placa de aur curat a fost legată de mitră cu o sfoară albă. 

     3. Faraon a poruncit moașelor evreilor să lase pe orice băiat care se va naște să trăiască. 

     4. Cei de la douăzeci de ani în sus dintre copiii lui Israel, trebuiau să dea un dar în bani pentru răscumpărarea lor. 

     5. Moise a stat pe munte cu Domnul patruzeci de zile și nopți fără să bea deloc apă. 

      

 

 

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

     1. Cei doi umerari ce aparțineau îmbrăcămintei preoțești erau uniți de: 

         a) efod 
         b) mantie 
         c) tunică 

     2. Cu privire la robia din Egipt, cui a fost adresată următoarea întrebare: „Pentru ce n-aţi isprăvit ieri şi azi, ca mai 
înainte, numărul de cărămizi care vă fusese hotărât?” ? 
 
         a) isprăvniceilor poporului 
         b) logofeților 
         c) copiilor lui Israel 

     3. După ce Moise și Iosua au urcat pe muntele lui Dumnezeu, norul a acoperit muntele timp de: 

         a) șase zile 
         b) șapte zile 
         c) patruzeci de zile 

     4. După ce Moise a coborât de pe munte cu noile table ale mărturiei, fața lui strălucea încât i-a determinat pe cei care 
l-au văzut să se teamă de el. Cei care s-au apropiat primii de el la chemarea lui Moise au fost:  
 
         a) fruntașii poporului 
         b) toți copiii lui Israel 
         c) doar Aaron s-a apropiat primul 

     5. Dacă cineva își lasă vita să pască pe ogorul altuia, provocând daune, stăpânul animalului trebuie să dea ca 
despăgubire proprietarului terenului: 
 
         a) animalul său 
         b) trei sicli de argint 
         c) cel mai bun rod din ogorul său 

 

 

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

     1. Oholiab   a. fiul lui Uri 

     2. Uri    b. fiul lui Ahisamac 

     3. Iosua    c. fiul lui Eleazar 

     4. Bețaleel    d. fiul lui Hur 

     5. Fineas    e. fiul lui Nun 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

 

     1. Unde l-a ascuns Moise pe egipteanul pe care l-a omorât? 

     2. Ce a cerut faraon copiilor lui Israel să lase în țară după ce i-a trimis să slujească Domnului, în urma urgiei cu 

întunericul? 

     3. Pe al câtelea rând de pietre prețioase de pe pieptarul judecății se afla diamantul? 

     4. În urma plăgii cu piatra și focul (grindina și fulgerul), ce anume se stricaseră pentru că tocmai dăduse în spic? 

     5. Ce aveau în mâini femeile care cântau împreună cu Maria cântecul biruinței de la Mara Roșie? 

 

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

     1. Ce a nimicit piatra care a lovit cumplit Egiptul? 

         a) oamenii de pe câmp 
         b) vitele de pe câmp 
         c) iarba de pe câmp 

     2. În ce locații au cârtit copiii lui Israel împotriva lui Moise în călătoriile lor? 

         a) Mara 
         b) pustiul Sin 
         c) Refidim 

     3. Dumnezeu i-a spus lui faraon că l-a lăsat să rămână pe picioare (să trăiască), pentru ca: 

         a) acesta să vadă puterea lui Dumnezeu 
         b) acesta să vadă slava lui Dumnezeu 
         c) Numele lui Dumnezeu să fie vestit în tot pământul 
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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. 
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