
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     1. Pentru efod și pieptar, au fost făcute două lănțișoare de aur curat. 

     2. Pe perdeaua care despărțea Locul Sfânt de Locul Preasfânt erau heruvimi. 

     3. Efodul pentru slujba de preot era de aur și de in subțire răsucit. 

     4. Dacă copiii lui Israel vor sluji Domnului Dumnezeului lor, Dumnezeu va îndepărta boala din mijlocul lor. 

     5. Aaron a văzut pe Dumnezeu iar sub picioarele Lui, un fel de lucrare de safir străveziu. 

      

 

 

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

     1. Din ce erau alcătuite uneltele altarului pentru arderile-de-tot? 

         a) aur 
         b) argint 
         c) aramă 

     2. Ce va purta Aaron pe cei doi umeri ai săi cu privire la slujba preoției? 

         a) judecata copiilor lui Israel 
         b) numele copiilor lui Israel 
         c) fărădelegile săvârșite de copiii lui Israel 

     3. Domnul a zis: „Dacă iei zălog haina aproapelui tău, să i-o dai înapoi ________” 

         a) înainte de apusul soarelui 
         b) înainte de răsăritul soarelui 
         c) îndoit 

     4. Cine l-a întâlnit într-o noapte pe Moise dorind să-l omoare? 

         a) Faraon 
         b) Îngerul Domnului 
         c) Domnul 

     5. Auzind gemetele copiilor lui Israel robiți în Egipt, Dumnezeu și-a adus aminte de: 

         a) promisiunile Sale 
         b) legământul Său 
         c) Numele Lui 
 

 

 

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

     1. copci de aramă  a. masa cu pâini   

     2. potire    b. altar 

     3. potirașe    c. covoare de in subțire 

     4. copci de aur   d. sfeșnic 

     5. furculițe    e. covoare de păr de capră 

 

 

 

 

 

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 

Examinarea TN16 – platforma online 

EXAMINAREA TN16 – PLATFORMA ONLINE 
EDIȚIA 1, ANUL 2016 

AVANSAT NIVEL PREMIUM 

MASTER 

EXODUL   1 TIMOTEI   IOV ID TEST MA24 0 7 0 4 1 6

allex
Aprobat



  

IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

     1. Pentru ce era folosit untdelemnul adus ca dar înaintea lui Moise? 

     2. Pe cine vor izgoni dinaintea copiilor lui Israel viespii bondărești? 

     3. „Voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru, și El vă va binecuvânta ________” 

     4. Ce culori avea perdeaua care făcea despărțirea dintre Locul Sfânt și Locul Preasfânt? (Folosiți cele din Exodul) 

     5. Cine a mărturisit că nu cunoaște pe Domnul? 

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

     1. Ce s-a folosit pentru acoperișul Cortului întâlnirii? 

         a) zece covoare de in subțire  
         b) covoare de păr de capră 
         c) învelitoare de piei de berbeci 

     2. Înainte ca să zidească altarul la poalele muntelui Sinai, Moise:  

         a) a spus poporului toate cuvintele Domnului 
         b) a spus poporului toate legile Domnului 
         c) a scris toate cuvintele Domnului 

     3. Poporul evreu trebuia ca în ziua a șaptea să se odihnească pentru ca: 

         a) fiul roabei lui să răsufle 
         b) boul și măgarul lui să aibă odihnă 
         c) străinul să aibă răgaz și să răsufle 
  

 

 
 
 

 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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