
  

 

 

 

 

 
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. Cartea Iov spune că nebunul piere ucis de mânia lui. 

     2. Dacă un om împrumută altuia o vită și aceasta moare dacă stăpânul acesteia este de față, cel căruia i-a fost 

împrumutată vita, trebuie s-o plătească. 

     3. Dumnezeu i-a cerut lui Moise să facă Cortul din zece covoare de in subțire răsucit. 

     4. Mantia pe care trebuia Moise s-o facă, conform instrucțiunilor primite, a fost în întregime de materie albastră. 

     5. Când fetele lui Ietro au fost ironizate de păstori, Moise le-a ajutat și le-a scos apă din fântână. 

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

     1. În pregătirea sa cu privire la atacul asupra copiilor lui Israel care tocmai ieșiseră din Egipt, faraon a pregătit niște 
care speciale de luptă, pe lângă celelalte din Egipt. Care este numărul acelor care alese? 
          
         a) trei sute 
         b) șase sute 
         c) trei mii 

     2. Când a avut loc urgia cu broaștele, faraon a cerut lui Moise să se roage Domnului să îndepărteze plaga. Atunci 
Moise i-a cerut lui faraon timpul când să facă asta pentru ca Egiptul să realizeze că Dumnezeu face miracolele. Care a 
fost răspunsul împăratului Egiptului? 
         
         a) „Acum” 
         b) „În seara aceasta” 
         c) „Mâine” 

     3. Cine au fost cei care s-au arătat înșelători față de Iov, fiind comparați cu albia pâraielor care trec? 

         a) prietenii lui: Bildad, Teman și Elifaz 
         b) prietenii lui: Elifaz, Bildad și Țofar 
         c) frații lui 

     4. În care perioadă din săptămână au adunat copiii lui Israel doi omeri de „mană”? 

         a) în ziua a șasea 
         b) în ziua a șaptea 
         c) în toate diminețile 

     5. Când nu aveau voie copiii lui Israel să aprindă focul în locuințele lor? 

         a) când avea loc sărbătoarea Azimelor 
         b) în ziua de Sabat 
         c) în prima zi din săptămână 
 
 
 
III   Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare) 

     1. „se vor cutremura”   a. locuitorii Canaanului 

     2. „apucă groaza”   b. căpeteniile Edomului 

     3. „se înspăimântă”   c. popoarele 

     4. „un tremur apucă”   d. filistenii 

     5. „leșină de la inimă”   e. războinicii lui Moab 
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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 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

     1. Cum se numește muntele până unde a mânat Moise turma socrului său? 

     2. Ale cui oase a luat Moise cu el la ieșirea miraculoasă din Egipt? 

     3. În ce rămâne Iov neclintit, conform observațiilor soției sale, în ciuda încercărilor grele din viața acestuia? 

     4. Câte zile au stat așezați (pe pământ) prietenii lui Iov lângă acesta, fără să pronunțe vreun cuvânt, văzându-i durerea? 

     5. Completați spațiile punctate: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată .......... Mea şi voi chema Numele Domnului 

înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă!” 

 

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

     1. Referitor la urgia cu broaștele, acestea au invadat: 

         a) odaia de dormit a lui faraon 
         b) casa slujitorilor lui faraon 
         c) cuptoarele 

     2. Care din afirmațiile următoare sunt adevărate cu privire la Iov? 

         a) avea șapte fii și trei fete 
         b) era curat la suflet și fără prihană 
         c) avea trei mii de cămile și șapte mii de oi 

     3. Ce au cerut copiii lui Israel de la egipteni la ieșirea lor din țara acestora? 

         a) vase de argint 
         b) vase de aur 
         c) haine 
 

 

 
 
 
 

 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 80,00/70,00 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 
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