EXAMINAREA TN16 – PLATFORMA ONLINE
EDIȚIA 1, ANUL 2016

NIVEL MEDIU | ID TEST ME03 | EXODUL, IOV | 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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Cei ce nu fac parte din categoriile: cls.10-11, 18-25 și 25+, la întrebările din Iov nu trebuie să
răspundă pentru că nu se ia în considerare răspunsul. Punctajul pentru acele întrebări va fi diferit,
păstrând totodată formatul clasic, respectând punctajul per subiect.

I

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

1. Ierarhia dintre faraon și copiii lui Israel robiți în Egipt era următoarea: faraon – isprăvnicei – logofeți – copiii lui
Israel.
2. Urgia cu piatra și focul (grindina catrastrofală și fulgerul cumplit) a lovit Egiptul într-o dimineață.
3. Dumnezeu a promis lui Moise că va izbăvi pe copiii lui Israel din muncile cu care îi apăsau egiptenii, cu braţ întins
şi cu mari judecăţi.
4. Cuprins de mânie și dezgust, Moise a ars în foc vițelul de aur, l-a prefăcut în cenușa ce a presărat-o pe fața apei.
Apoi a luat din acea apă și a dat-o copiiilor lui Israel s-o bea.
5. Oholiab era din seminția lui Dan.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. În cântecul lui Moise, după victoria de la Marea Roșie, se spune despre Dumnezeu că este:
a) bogat în sfințenie
b) bogat în fapte de laudă
c) bogat în măreție

2. Dorind să imite, prin metode oculte, minunile lui Dumnezeu realizate prin Moise și Aaron, vrăjitorii lui faraon n-au
reușit de data aceasta și au rămas foarte uimiți spunând astfel: „Aici este degetul lui Dumnezeu!” Despre ce minune este
vorba?
a) broaște peste toată țara Egiptului
b) prefacerea apei din Egipt în sânge
c) prefacerea țărânei în păduchi
3. Prietenul lui Iov care era din ținutul Șuah se numea:
a) Țofar
b) Bildad
c) Elifaz
4. Dumnezeu i-a spus lui Moise că va conduce poporul Său spre locul pe care l-a pregătit unde îi va întinde hotarele:
a) de la pustiu până la marea filistenilor
b) de la Marea Roșie până la marea filistenilor
c) de la Marea Roșie până la Râul Eufrat
5. Cu privire la Cortul întâlnirii (tabernacol), Dumnezeu i-a cerut lui Moise să facă din păr de capră niște covoare în
număr de:
a) zece
b) unsprezece
c) douăzeci

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. viespi bondărești
2. chivot
3. altar
4. muşte câineşti
5. capac al ispășirii

a. aur curat
b. casa lui faraon
c. lemn de salcâm
d. grătar de aramă
e. heviți

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. La ieșirea lor din Egipt, Dumnezeu a condus poporul pe un drum mai lung spre Țara Promisă, ocolind țara
filistenilor. Motivul era ca evreii să nu vadă .......... și să-i pară rău dorind să se reîntoarcă în Egipt. Completează spațiile
punctate.
2. Cum se numea țara unde locuia Iov?
3. Până la al câtelea neam Se îndură Dumnezeu de cei ce Îl iubesc și păzesc poruncile Lui?
4. Din ce ținut era Elifaz, prietenul lui Iov?
5. În a câta lună după ieșirea lor din Egipt, copiii lui Israel au ajuns în pustiul Sinai?

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Fiii lui Moise erau:
a) Eleazar
b) Gherșom
c) Eliezer

2. Printre altele, pe muntele Sinai, Dumnezeu a zis următoarele: „Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a
lucrurilor care sunt...”
a) „sus în ceruri”
b) „jos pe pământ”
c) „în apele mai de jos decât pământul”
3. Cu privire la suferința lui Iov, soția acestuia i-a spus următoarele:
a) „Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta!”
b) „Blestemă pe Dumnezeu, şi mori!”
c) „Ce! Primim de la Dumnezeu binele, şi să nu primim şi răul?”

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

