EXAMINAREA TN16 – PLATFORMA ONLINE
EDIȚIA 1, ANUL 2016

NIVEL AVANSAT

ID TEST AV20

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 au cartea Iov, nu trebuie să răspundă la întrebările din această carte pentru că nu se iau în
considerare răspunsurile.
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I

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
1. Itamar a fost preot și fiul lui Aaron.
2. Cei ce ară fărădelegea pier prin suflarea lui Dumnezeu.
3. Moise a zidit un altar la Refidim și unul la poalele muntelui Sinai.
4. Un vânt mare de dincolo de Răsărit a izbit în cele patru colțuri ale casei în care erau fiii lui Iov.
5. Numele fiilor lui Israel erau săpate pe niște pietre ce erau prinse de umerarii efodului și de pieptar.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Țofar spunea că nădejdea celor răi este:
a) moartea
b) neprihănirea
c) viclenia
2. Care erau mângâierea și bucuria lui Iov în durerile cu care era copleșit?
a) că n-a încălcat niciodată poruncile Celui Sfânt
b) că este ca un copac care odrăslește din nou după ce este tăiat
c) că are un martor în cer, un apărător
3. Chehat a fost:
a) fiul lui Simeon
b) tatăl lui Aaron
c) bunicul lui Moise
4. Ce se va întâmpla cu persoana care va face vreo lucrare în ziua Sabatului, conform Exodul?
a) va fi pedepsită cu moartea
b) va fi scoasă afară din tabără
c) va fi dată pe mâna judecătorilor
5. Unde va duce Domnul pe poporul Său, potrivit mesajului din cântarea de biruință de la Marea Roșie?
a) la locul său de odihnă
b) la Templul pe care mâinile Lui l-au întemeiat
c) la adăpost de toți locuitorii Canaanului care leșină de la inimă

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Moise
2. Iochebed
3. Nadab
4. Iov
5. Sefora

a. preot
b. se abătea de la rău
c. pielea feței strălucea
d. „soț de sânge”
e. doică

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Iov mărturisea că este înconjurat de ..........
2. Cum se numea locația de unde au ieșit evreii în noaptea eliberării lor din Egipt?
3. Din ce seminție era Aaron?
4. Ce îl va sili pe faraon să lase pe copiii lui Israel să plece din Egipt?
5. Cui nu va îngădui Domnul să intre în casele evreilor ca să-i lovească dacă aceștia vor avea sângele sacrificiului pe
pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii casei lor?

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Cine a părăsit Egiptul în noaptea eliberării din robie?
a) aproape trei sute de mii de oameni evrei, fără să fie numărați și copiii
b) aproape șase sute de mii de oameni evrei, fără să fie numărați și copiii
c) o mulțime de oameni de tot soiul care s-au alăturat copiilor lui Israel
2. Ce a scris Domnul pe tablele de piatră?
a) cuvintele legământului
b) „Sfințenie Domnului”
c) cele zece porunci
3. Focul lui Dumnezeu care a căzut din cer a ars:
a) boii lui Iov
b) oile lui Iov
c) pe slujitorii

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

