
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     1. În ziua Sabatului, unii au ieșit să strângă mană dar n-au găsit. 

     2. Oricine se va atinge de muntele Sinai trebuie străpuns cu săgeți. 

     3. Moise a mânat turma lui Reuel până la Horeb unde i s-a arătat Îngerul Domnului. 

     4. Copiii lui Israel au ieșit din Egipt noaptea. 

     5. Moise i-a mărturisit lui Ietro despre suferințele care veniseră peste ei pe drum și cum îi izbăvise Domnul din ele. 

      

 

 

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

     1. Din ce erau alcătuite uneltele folosite pentru masa cu pâini? 

         a) din aur curat  
         b) din argint 
         c) din aramă 

     2. Câți ani a trăit tatăl lui Amram? 

         a) o sută treizeci și trei (133) 
         b) o sută treizeci și șapte (137) 
         c) nu se specifică 

     3. Dacă un om sapă o groapă fără s-o acopere și cade în ea un bou care moare astfel, stăpânul gropii trebuie: 

         a) să plătească stăpânului animalului prețul în argint 
         b) să dea înapoi stăpânului vitei cinci boi 
         c) să dea bou pentru bou 

     4. Pustiul Sin era situat între: 

         a) Elim și Sinai 
         b) Migdol și mare 
         c) Pi-Hahirot și Baal-Țefon 

      5. Copiii lui Israel trebuiau să țină anual un obicei sfânt. Trebuia înjunghiat un miel cu al cărui sânge se ungeau pragul 
de sus și cei doi stâlpi ai ușii casei lor. Care va fi răspunsul dat copiilor (urmașilor) evreilor care vor întreba de 
semnificația acestui obicei? 
 
        a) „Este jertfa de Paști în cinstea Domnului” 
        b) „Aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru noi, când am ieșit din Egipt” 
        c) „[…] fiindcă faraon se încăpățâna și nu voia să ne lase să plecăm, Domnul a omorât pe toți întâii născuți din Egipt” 
 

 

 

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

     1. tâlmaciul poporului   a. Aminadab   

     2. proroc     b. jgheaburi 

     3. femeile evreilor   c. Moise 

     4. fetele lui Ietro   d. Aaron 

     5. Elișeba     e. vânjoase 

 

 

 

MEDIU 
Angajament: Acum că am deschis acest fișier îmi asum responsabilitățile următoare:  

 Nu voi rezolva întrebările de mai jos, fiind ajutat de cineva sau folosind vreo resursă 

ajutătoare ci le voi rezolva singur/ă, în limita maximă de o oră 

 Nu voi verifica răspunsurile până nu le voi înregistra pe platformă 

 Nu voi divulga parolele pentru teste și grile vreunei persoane care participă la 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

     1. Cine a fost ajutorul (partenerul de muncă) al lui Bețaleel, pentru facerea Cortului? 

     2. „Mana” semăna cu bobul de .......... 

     3. Care a fost următoarea destinație a copiilor lui Israel din Elim? 

     4. Care este numărul bătrânilor care s-au suit pe muntele Sinai alături de Moise? 

     5. Chiar înainte de urgia cu lăcustele, pe cine a lăsat faraon din copiii lui Israel să plece să slujească Domnului? 

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

     1. Legea enunțată în Exodul spune astfel: „Să nu asuprești pe ..........” 

         a) văduvă 
         b) orfan 
         c) străin 

     2. Cu privire la urgiile venite peste Egipt, ce anume au intrat în casele egiptenilor, ale poporului lui faraon? 

         a) broaștele 
         b) muștele 
         c) lăcustele 

      3. Care erau locurile unde au tăbărât (au făcut popas) copiii lui Israel în călătoriile lor zilnice? 

         a) față în față cu Baal-Țefon, lângă mare 
         b) lângă Pi-Hahirot 
         c) în Etam, la marginea pustiului 

 

 
 
 
 

 FELICITĂRI!  
 

→ Dacă ați terminat de rezolvat testul de mai sus, urmați imediat pașii următori: 
 

 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. 

 
 Intrați acum pe site-ul MCIE accesând următorul link: http://misiuneaelohim.com/teste-tn16/ 

 
 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 redate pe hârtie. Răspunsurile trebuie să fie scurte și clare.  
 

 După ce ați înregistrat răspunsurile dv, puteți să vă verificați accesând fișierul Grilă corespunzător. 
 

 Așteptați publicarea pe site a următorului test. 
 

*Nu uitați că pentru nivelul MASTER, trebuie să realizați la finalul parcurgerii celor 10 teste un punctaj de minim 90,00/80,00 
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 final. După ce înregistrați testul, trebuie să așteptați parola pentru grila aferentă. 

 
 

 

Mult succes și binecuvântare, 
Alex Sîngeorzan 

coordonator MCIE 

contact@misiuneaelohim.com 
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