EXAMINAREA TN16 – PLATFORMA ONLINE
EDIȚIA 1, ANUL 2016

NIVEL MEDIU | ID TEST ME02 | EXODUL | RECOMANDAT CLS. 10-11 – NELIMITAT
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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I

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

1. Aaron a făcut un vițel de aur la cererea poporului și a zis: „Israele! iată dumnezeul tău care te-a scos din
ţara Egiptului.”
2. Una dintre poruncile din Exodul spune să nu poftești măgarul aproapelui tău.
3. Bețaleel, fiul lui Uri era din seminția lui Iuda.
4. Când se înfățișa înaintea lui Dumnezeu, în Sfântul Locaș, Aaron trebuia să poarte pe inima lui judecata copiilor lui
Israel, conform Exodul.
5. În urma păcatului săvârșit de copiii lui Israel cu privire la vițelul de aur, aproape trei mii de oameni au pierit.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Dumnezeu a dat următoarea poruncă: „Dacă întâlnești boul vrăjmașului tău sau măgarul lui rătăcit...”
a) „să-l vinzi”
b) „să i-l duci acasă”
c) „să-l păstrezi”
2. Care dintre următoarele popoare nu este menționat în cartea Exodul?
a) amoniți
b) iebusiți
c) fereziți
3. Una dintre poruncile redate în Exodul spune astfel: „Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta...”
a) „pentru ca să fii fericit”
b) „pentru ca să ți se lungească zilele”
c) „pentru ca să trăiești”

4. Conform legii cu privire la avere, dacă un om dă altuia unelte spre păstrare sau bani și le fură cineva iar hoțul nu
se găsește, atunci stăpânul casei unde erau ținute bunurile furate, trebuie să:
a) dea îndoit înapoi
b) să se înfățișeze înaintea judecătorului ca să spună că n-a pus mâna pe avutul aproapelui său
c) să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu
5. Cum și-a sfătuit noul împărat al Egiptului poporul ca să se arate (să se poarte) față de copiii lui Israel?
a) binevoitori
b) cu asprime
c) dibaci
III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Moise
2. Aaron
3. Ietro
4. Maria
5. Reuel

a. Eleazar
b. Eliezer
c. timpan
d. Sefora
e. preot

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Câte zile a rămas Moise pe muntele Sinai încât poporul și-a pierdut răbdarea așteptându-l?
2. Cine a venit la Refidim ca să se lupte cu Israel?
3. Cum se numeau moașele evreilor? (Menționați cele două nume)
4. Cum se mai numește luna Abib din calendarul canaanit, lună în care evreii au ieșit din robia egipteană?
5. Cine era soția lui Moise?

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. După ce Dumnezeu i-a revelat lui Moise că poate să se întoarcă în Egipt, acesta a luat cu el din Madian:
a) toiagul lui Aaron
b) nevasta și copii
c) toiagul lui Dumnezeu
2. Cine sau ce și-a schimbat locul ca să se așeze între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel?
a) Îngerul lui Dumnezeu
b) stâlpul de nor
c) stâlpul de foc
3. Sicriașul (coșulețul) din papură pe care l-a improvizat Iochebed, mama lui Moise, a fost uns (prelucrat) cu:
a) lut
b) smoală
c) untdelemn

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 trecând exact răspunsurile date pe hârtie. Răspunsurile să fie scurte și clare. Nu se punctează cuvinte
în plus decât conform datelor din fișierul Grilă aferent acestui test.
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. Nu uitați că pentru nivelul mediu, trebuie să realizați la
finalul parcurgerii celor 10 teste un punctaj de minim 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 la final când se va realiza Clasamentul oficial.

Mult succes și binecuvântare,
Alex Sîngeorzan
coordonator MCIE
contact@misiuneaelohim.com

