
  

 

 

 

 
 

 

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

     1. Împăratul Egiptului a poruncit moașelor evreilor să arunce în râu pe orice băiat care se va naște. 

     2. Chivotul a fost poleit cu aur pe dinafară dar și pe dinăuntru. 

     3. Dumnezeu i-a cerut lui Moise să ridice un altar de pământ pe care să aducă jertfele de mulțumire. 

     4. Dumnezeu a cerut copiiilor lui Israel ca în al șaptelea an, din rodul măslinilor acestora, să mănânce săracii. 

     5. Cu privire la miracolul de la Marea Roșie, Maria, prorocița a zis astfel: „Cântaţi Domnului, căci Şi-a arătat slava: 
         a năpustit în mare pe cal şi pe călăreţ.” 
 
 

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

     1. Oholiab a fost: 

         a) meșter la săpat în pietre 
         b) fiul lui Ahisamac, din seminția lui Iuda 
         c) fiul lui Uri 

      2. Când s-a născut Gherșom, cu privire la numele lui, Moise a zis: 

         a) „Dumnezeul tatălui meu mi-a ajutat şi m-a scăpat de sabia lui faraon.” 
         b) „Locuiesc ca străin într-o ţară străină” 
         c) „Dumnezeu m-a făcut roditor în ţara întristării mele.” 

      3. Referitor la judecata copiiilor lui Israel, Ietro l-a sfătuit pe Moise să așeze peste popor: 

         a) căpetenii peste o mie, căpetenii peste cinci sute și căpetenii peste o sută 
         b) căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci și căpetenii peste zece 
         c) căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci și căpetenii peste zece 

      4. Înainte să urmeze ultima urgie împotriva Egiptului, Dumnezeu i-a informat pe copiii lui Israel exact timpul când va    
avea loc această urgie. Care este acel timp?        
  
         a) dis-de-dimineață   
         b) la apusul soarelui 
         c) la miezul nopții 

      5. Prima destinație la ieșirea copiilor lui Israel din Egipt a fost: 

         a) Ramses 
         b) Etam 
         c) Sucot 
 
 
 
III   Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare) 

     1. seara     a. prepelițe 

     2. dimineața    b. alungarea lăcustelor din Egipt 

     3. vânt dinspre răsărit   c. judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului 

     4. vânt dinspre apus   d. strat gros de rouă 

     5. noaptea     e. Marea Roșie 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

     1. Dumnezeu a zis: „Pe cel ce a păcătuit împotriva Mea, pe acela îl voi şterge din .......... Mea.” Completați spațiile 

punctate. 

     2. Domnul a zis: „Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, şi am auzit strigătele pe care le scoate din 

pricina .......... lui; căci îi cunosc ..........” Completați spațiile punctate. 

     3. „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi .........., care 

Îşi ţine .......... până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat 

drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al .......... şi al .......... neam!” 

Completați spațiile punctate. 

     4. Cine au sprijinit mâinile lui Moise când a avut loc lupta dintre Israel și Amalec? 

     5. Câți ani au fost robi copiii lui Israel în Egipt? 

 
 
 
V    Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare) 
      (pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect) 

     1. Când Moise s-a îndoit că va reuși să convingă pe copiii lui Israel că Dumnezeu i s-a arătat, acesta a primit semne 
pe care să le prezinte înaintea lor. Care sunt acele semne din partea lui Dumnezeu?    
  
         a) prefacerea toiagului în șarpe 
         b) prefacerea râului în sânge 
         c) mâna acoperită de lepră 

     2. Egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o aspră robie, și: 

         a) le-au făcut viața amară prin lucrări grele de lut 
         b) le-au făcut viața amară prin tot felul de lucrări de pe câmp 
         c) erau fără niciun pic de milă față de aceștia 

     3. Dumnezeu i-a spus lui Moise că va scoate pe copiii lui Israel din Egipt și că o să-i ducă: 

         a) într-o țară bună și întinsă 
         b) într-o țară unde curge lapte și miere 
         c) în locurile pe care le locuiesc canaaniții, hetiții, amoriții, fereziții, heviții și iebusiții 

 

 
 
 

 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. 
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