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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

EXODUL 1 TIMOTEI IOV

120416

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
1. Moise a zis despre sine că este un om cu vorbirea ușoară.
2. Când vorbea poporului, Moise purta pe față o măhramă.
3. Aaron și-a întins toiagul peste râurile din Egipt și au ieșit broaște.
4. Domnul a zis despre Iov că se abate de la rău și că se teme de Dumnezeu.
5. În timpul robiei, Domnul le-a promis evreilor că îi va scăpa cu mari judecăți dar ei n-au ascultat promisiunea.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Ietro l-a chemat pe Moise în casa lui ca să-i dea să mănânce:
a) pâine
b) azime
c) carne
2. Când s-a prăbușit casa peste fiii lui Iov, aceștia erau:
a) în casa fratelui lor cel mai mic
b) în casa fratelui lor cel întâi născut
c) nu se specifică a cui era casa
3. Ce doresc mai mult decât o comoară cei amărâți la suflet?
a) nădejdea
b) bucuria
c) moartea
4. Strigătele pe care li le smulgea robia, s-au suit până la:
a) cer
b) nori
c) Dumnezeu

5. Logofeții au fost întrebați astfel: „Pentruce n-aţi isprăvit ________, ca mai înainte, numărul de cărămizi, care vă
fusese hotărât?”
a) „ieri”
b) „azi”
c) „ieri și azi”

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. un cuvânt
2. un duh
3. un chip
4. un glas
5. vedeniile de noapte

a. a trecut pe lângă mine
b. s-a furișat pe lângă mine
c. era înaintea ochilor mei
d. frământă gândul
e. șoptea încetișor

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Ce a folosit Iov ca să se scarpine după ce a fost lovit cu o bubă rea?
2. De unde era Țofar, prietenul lui Iov?
3. Cine din cei trei prieteni ai lui Iov au luat primul cuvântul? Specificați și de unde era acesta.
4. Cine a trăit, conform Exodul, o sută treizeci și șapte (137) de ani?
5. În ce parte din zi s-a așezat un strat gros de rouă în jurul taberei israeliților?

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Cu privire la robia israeliților, Dumnezeu a afirmat că a văzut:
a) asuprirea poporului
b) chinul cu care îi chinuiesc Egiptenii
c) ce li se făcea în Egipt
2. Ce au luat Sabeenii din ce avea Iov?
a) cele trei mii (3000) de cămile
b) cele cinci sute (500) de măgărițe care pășteau
c) cele cinci sute (500) de perechi de boi care arau
3. Ce a făcut Iov când a aflat de moartea fiilor săi?
a) şi-a sfâşiat mantaua
b) și-a tuns capul
c) a aruncat cu țărână în văzduh

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

