EXAMINAREA TN16 – PLATFORMA ONLINE
EDIȚIA 1, ANUL 2016

NIVEL MEDIU | ID TEST ME04 | 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. Itamar a fost fiul lui Aaron.
2. Moise a zis egipteanului care bătea pe un evreu astfel: „Pentru ce loveşti pe semenul tău?”
3. Copiii lui Israel au ieșit din Egipt înarmați.
4. Hur a fost tatăl lui Uri.
5. La ieșirea lor din Egipt, copiii lui Israel au luat cu ei haine, vase de aur, vase de argint și merinde.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Care vânt a adus lăcustele peste țara Egiptului?
a) vântul de la miazăzi
b) vântul dinspre răsărit
c) vântul dinspre apus
2. Când trebuia ca evreii să dea răgaz pământului, lăsându-l să se odihnească?
a) în ziua a șaptea
b) în luna a șaptea
c) în anul al șaptelea
3. Câte fete avea Ietro?
a) trei
b) cinci
c) șapte
4. Care a fost prima urgie ce a lovit Egiptul?
a) urgia cu broaștele
b) urgia cu păduchii
c) prefacerea apei în sânge
5. Sufletele ieșite din coapsele lui Iacov erau de toate în număr de:
a) șaizeci
b) șaptezeci
c) șaptezeci și cinci

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. mantia efodului
2. pieptarul
3. chivotul
4. perdeaua dinăuntrul Cortului
5. altarul

a. doi heruvimi
b. clopoței de aur
c. heruvimi
d. coarnele poleite cu aur
e. patru șiruri de pietre

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Cine a zidit un altar înaintea vițelului de aur?
2. Dumnezeu S-a îngrijit de moașele evreilor pentru că acestea s-au temut de El. Astfel, Dumnezeu le-a făcut ..........
3. Cine a fost tatăl lui Aaron?
4. Cum a fost numit locul unde apa amară s-a făcut dulce și unde Dumnezeu a dat legi și porunci poporului evreu?
5. Ce a promis Dumnezeu lui Moise că va trimite înaintea lui ca să-l ocrotească pe drum?

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Cui a zis Dumnezeu următoarele: „Voi înmulţi sămânţa voastră ca stelele cerului”?
a) lui Moise
b) lui Avraam
c) lui Isaac
2. Despre Bețaleel, cartea Exodul relatează faptul că:
a) Dumnezeu i-a dat putere să lucreze aurul, argintul, arama și lemnul
b) Dumnezeu i-a dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință
c) Dumnezeu i-a dat darul să învețe pe alții
3. Pentru ușa Cortului, lucrătorii au făcut o perdea:
a) de fir purpuriu
b) de fir albastru
c) de in subțire

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

