
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     1. Brâul preoțesc era de aur. 

     2. Copiii lui Israel s-au închinat până la pământ înaintea vițelului făurit. 

     3. Pe cele zece covoare de in subțire pentru Cort erau heruvimi lucrați cu măiestrie. 

     4. Domnul i-a spus lui Moise ca boii și oile să nu pască pe lângă muntele Sinai. 

     5. Domnul i-a dat lui Oholiab darul să învețe pe alții. 

      

 

 

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

     1. Ce a cerut poporul lui Aaron ca să-i facă? 

         a) un vițel de aur  
         b) un altar 
         c) un dumnezeu 

     2. Câte potirașe erau pe fusul sfeșnicului? 

         a) trei (3) 
         b) patru (4) 
         c) șase (6) 

     3. Cine a zis despre Dumnezeu că este plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie? 

         a) Moise 
         b) Maria, prorocița 
         c) Domnul 

     4. Popasul evreilor înainte de Etam era la: 

         a) Mara 
         b) Elim 
         c) Sucot 

     5. Gherșon era fiul lui: 

         a) Aaron 
         b) Moise 
         c) Levi 
 

 

 

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

     1. Maria    a. mama lui Moise  

     2. Ietro    b. tatăl lui Moise 

     3. Aaron    c. fratele lui Moise 

     4. Amram    d. socrul lui Moise 

     5. Iochebed    e. sora lui Moise 

 

 

 

 

 

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. Ce au făcut copiii lui Israel cu plămădeala nedospită pe care o luaseră în grabă din Egipt? 

     2. De la ce s-a abătut poporul când și-a făcut vițelul turnat? (Trebuie să scrieți un cuvânt care se ia în calcul) 

     3. De ce strălucea pielea feței lui Moise? (Se punctează dacă scrieți exact răspunsul din Exodul) 

     4. Întâiul născut al măgăriței trebuia răscumpărat cu un ________ 

     5. „Să ţii sărbătoarea ________, a celor dintâi roade din secerişul grâului.” 

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

     1. Cu privire la amenințarea cu ultima urgie, ce animal nu este menționat în context? 

         a) măgarul 
         b) câinele 
         c) calul 

     2. Ce i-a cerut Moise Domnului? 

         a) să-i arate fața Lui 
         b) să-i arată slava Lui 
         c) să-i arate căile Lui 

     3. Pentru untdelemnul referitor la ungerea sfântă s-au folosit cinci sute (500) de sicli de: 

         a) smirnă foarte curată 
         b) scorțișoară mirositoare 
         c) casia 
  
 

 
 
 

 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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