
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     1. Moise avea doar trei luni când a fost așezat de către mama sa pe malul râului, între trestii. 

     2. Prima minune făcută de Aaron înaintea lui faraon a fost prefacerea toiagului în șarpe. 

     3. La ieșirea lor din Egipt, poporul evreu călătorea atât ziua, cât și noaptea. 

     4. Roaba fiicei lui faraon a zărit sicriașul unde era așezat Moise și l-a adus fiicei lui faraon. 

     5. Iochebed i-a pus fiului ei numele „Moise” care înseamnă „Scos”. 

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

     1. Poporul s-a certat cu Moise pentru că nu avea apă de băut în locul unde au tăbărât, acel loc fiind: 

         a) pustia Sin 
         b) pustia Șur 
         c) Refidim 

     2. Prima poruncă din Decalog* este: 

         a) „Să nu-ți faci chip cioplit” 
         b) „Să nu ai alți dumnezei afară de Mine” 
         c) „Să nu iei în deșert Numele Domnului Dumnezeului tău” 

     3. Câte zile a cerut Moise lui faraon să le dea lui și copiilor lui Israel ca să meargă în pustiu să aducă jertfe Domnului 
Dumnezeu? 
         a) 3 zile 
         b) 7 zile 
         c) niciuna 

     4. Întâiul născut al lui Israel a fost: 

         a) Simeon 
         b) Beniamin 
         c) Ruben 

     5. Ce a aruncat Moise spre cer, sub ochii lui faraon, încât în urma acestui act s-a declanșat o mare urgie? 

         a) țărână 
         b) cenușă 
         c) nisip 
 
 
III   Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare) 

     1. șapte zile     a. lumina poporul evreu 

     2. norul     b. să mănânce azime 

     3. stâlpul de foc   c. Cortul întâlnirii 

     4. slava Domnului   d. aur curat 

     5. sfeșnic     e. pe o parte era întunecos iar pe cealaltă lumina noaptea 
 
 

IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

     1. Ce vârstă avea Moise când el și Aaron s-au înfățișat înaintea lui faraon? 

     2. Cine și-a recunoscut vina, mărturisind următoarele: „De data aceasta, am păcătuit; Domnul are dreptate...” ?  

     3. În ce ținut menționează cartea Exodul că erau șaptezeci de finici (palmieri)? 

     4. Când copiii lui Israel, după ieșirea lor din Egipt au cârtit că nu au carne, ce le-a trimis Dumnezeu în mod miraculos? 

     5. Cum se numea socrul lui Moise, preotul Madianului? (menționați cele două nume enunțate în Exodul) 
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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. Pentru accesul la fișiere veți primi parola de validare. 
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V    Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare) 
      (pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect) 

     1. Când Dumnezeu a vorbit poporului adunat în jurul muntelui Sinai, s-au întâmplat următoarele: 

         a) au fost auzite tunete și un puternic sunet de trâmbiță 
         b) au fost văzute flăcări pe munte 
         c) întreg muntele se cutremura cu putere 

     2. Cetățile care erau folosite ca hambare pentru faraon au fost: 

         a) Gosen 
         b) Pitom 
         c) Ramses 

     3. Care dintre următoarele n-au fost afectate de urgia cu piatra? 

         a) orzul 
         b) grâul 
         c) ovăzul 

 

 
 
 
 

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

 
5. Așteptați publicarea pe site a următorului test. 

 

 
*Dacă la parcurgerea unui nivel ați reușit să atingeți minimum de punctaj acceptat, veți primi o parolă cu care veți 

avea acces la următorul nivel (următorul Pack format din 10 teste). Pentru fiecare nivel primiți o parolă diferită cu 

care aveți acces la cele 10 teste per nivel. După ce ați parcurs cele 10 teste pentru un nivel anume, veți primi parola 

pentru următoarele 10 teste (următorul nivel), cât și pentru fișierele Grilă. 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 la final când se va realiza Clasamentul oficial. 

 
 

 

Mult succes și binecuvântare, 

Alex Sîngeorzan 

coordonator MCIE 

contact@misiuneaelohim.com 
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