EXAMINAREA TN16 – PLATFORMA ONLINE
EDIȚIA 1, ANUL 2016

NIVEL MEDIU | ID TEST ME08 | 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. Când a văzut faraon că ploaia, piatra și tunetele încetaseră, n-a contenit să păcătuiască și și-a împietrit inima, atât
el cât și slujitorii lui.
2. La finalul lucrărilor, slava Domnului a acoperit Cortul.
3. Domnul i-a zis lui Moise că va face prin el lucruri înfricoșate.
4. Cel care a mărturisit că un duh a trecut pe lângă el încât s-a înspăimântat a fost Bildad din Șuah.
5. Domnul i-a zis lui Moise să-și întindă mâna spre cer pentru că are să bată piatra în tot Egiptul. Moise și-a întins
toiagul spre cer și Domnul a trimis tunete și piatră.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea:
a) viață
b) pace
c) odihnă

2. Moise a prevenit un dezastru ce s-ar fi putut comite dacă poporul evreu ar fi adus jertfe lui Dumnezeu în Egipt. Care
este pericolul în care ar fi căzut copiii lui Israel?
a) ar fi supuși la munci grele
b) ar fi uciși cu pietre
c) ar fi loviți cu ciumă
3. În urma cărui răspuns al lui Moise s-a mâniat Domnul datorită necredinței acestuia?
a) „Cine sunt eu, ca să mă duc la faraon şi să scot din Egipt pe copiii lui Israel?”
b) „Ah! Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiţi.”
c) „Iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu.”
4. Iov spunea următoarele: „Oh, cât de înduplecătoare sunt cuvintele ..........”
a) înțelepciunii
b) prietenului
c) adevărului
5. Cum a făcut Aaron să fie poporul evreu?
a) fără frâu
b) cu frică
c) pornit la rău

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Oholiab
2. Iosua
3. Eleazar
4. Bețaleel
5. Ruben

a. fiul lui Aaron
b. fiul lui Israel
c. fiul lui Uri
d. fiul lui Nun
e. fiul lui Ahisamac

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Despre Iov, Biblia spune că era cel mai cu vază dintre toți locuitorii ..........
2. Ce organizau, rând pe rând, unul la celălalt, fiii lui Iov?
3. Când a văzut că rugul e în întregime în flăcări fără să se consume (mistuie), Moise s-a decis să se apropie să vadă
ce este această ..........
4. Cine a zis următoarele: „Până când are să fie omul acesta o pacoste pentru noi? Lasă pe oamenii aceştia să plece
şi să slujească Domnului Dumnezeului lor. Tot nu vezi că piere Egiptul?” ?
5. În ciuda batjocurilor din partea prietenilor lui Iov, acesta nu și-a pierdut speranța și a afirmat următoarele: „Dar
ştiu că .......... meu este viu şi că Se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici .......... şi chiar dacă nu voi
mai avea .........., voi vedea totuşi pe Dumnezeu. Îl voi vedea şi-mi va fi ..........” Completați spațiile libere.

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Cine nu avea voie să mănânce Paștile (mielul pascal)?
a) străinul tăiat împrejur
b) veneticul
c) simbriașul
2. Ce minuni contrafăcute au realizat vrăjitorii prin vrăjitoriile lor?
a) invadarea Egiptului cu broaște
b) prefacerea toiegelor în șerpi
c) prefacerea apei în sânge
3. Elișeba este:
a) fata lui Aminadab
b) mama lui Eleazar și Itamar
c) soția lui Aaron

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

