
  

 

 

 

 
 

 

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

     1. Abihu a fost fiul lui Aaron. 

     2. Lăcustele care au invadat Egiptul au mâncat tot rodul pomilor. 

     3. Copiii lui Israel au găsit „mană” pe câmp în fiecare zi. 

     4. Dacă băștinașul dorea să celebreze Paștele Domnului, trebuia să fie tăiat împrejur. 

     5. Cei care au trecut de partea lui Moise în urma profanării (făurirea vițelului de aur), au fost copiii lui Levi. 

 

 

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

     1. Ce trebuia să pună Moise în chivot? 

         a) toiagul său 
         b) mărturia 
         c) capacul ispășirii 

     2. Referitor la legea dreptății, Dumnezeu îi cere poporului să nu părtinească la judecată pe: 

         a) sărac 
         b) văduvă 
         c) orfan 

     3. Moise i-a explicat socrului său, Ietro, că poporul vine la el să ceară de la Dumnezeu: 

         a) ajutor 
         b) milă 
         c) sfat 

     4. În care pustiu au cârtit evreii împotriva lui Moise și Aaron, gândindu-se totodată la oalele cu carne din Egipt? 

         a) Sin 
         b) Șur 
         c) Sinai 

     5. Cine zicea cu privire la copiii lui Israel următoarele: „Îi voi urmări, îi voi ajunge, voi împărţi prada de război; mă voi 
răzbuna pe ei...”?  
 
         a) vrăjmașul 
         b) cel rău 
         c) potrivnicul 
 
 

III   Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare) 

     1. întâiul născut al lui Israel  a. Saul 

     2. născut dintr-o femeie canaanită  b. Gherșom 

     3. fiul lui Aaron    c. Ruben 

     4. fiul lui Eleazar   d. Fineas 

     5. fiul lui Sefora    e. Nadab 

 

 

 

IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

     1. Câte candele trebuiau făcute pentru sfeșnic? 

     2. Ce era pe o parte întunecos, iar pe cealaltă luminând noaptea? 
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     3. Completați spațiile libere: „Pune-ţi, dar, la adăpost turmele şi tot ce ai pe câmp. Piatra are să bată pe toţi oamenii 

şi toate vitele de pe câmp, care nu vor fi intrat în case; şi vor pieri. Aceia dintre .........., care s-au temut de cuvântul 

Domnului, şi-au adunat în case .......... şi turmele.” 

     4. Completați spațiile libere: „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o ..........” 

     5. Completați spațiile punctate: „Aţi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe .......... şi v-am adus aici la 

Mine.” 

 

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

     1. Ce cetăți a zidit împăratul Egiptului care cunoscuse pe Iosif? 

         a) Refidim 
         b) Pitom 
         c) Ramses 

      2. Moise și Aaron i-au zis lui faraon să lase pe poporul evreu să plece în pustiu ca să aducă jertfe Domnului, pentru 
ca Dumnezeu să nu îi bată cu: 
       
         a) urgii 
         b) ciumă 
         c) sabie 

      3. Ce i-a împiedicat pe copiii lui Israel să asculte pe Moise când acesta le-a prezentat izvăbirea promisă din partea lui 
Dumnezeu?  
 
         a) deznădejdea 
         b) necredința 
         c) robia aspră 

 

 
 
 
 

 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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