
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     1. „El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr” – au fost cuvintele lui Iov și ale lui Elifaz. 

     2. Vrăjitorii au căutat să aducă lăcuste și să facă păduchi dar n-au putut. 

     3. Faraon era la apă și sub ochii lui, apele râului s-au prefăcut în sânge dar faraon n-a ascultat de Moise și Aaron. 

     4. În ziua Sabatului, copiii lui Israel puteau numai să pregătească mâncarea fiecărui ins. 

     5. Dacă stăpânul unui rob cumpărat i-a dat acestuia o nevastă, în al șaptelea an, robul poate ieși slobod cu soția sa. 

 

      

 

 

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

    1. Poporul a ajuns la Elim și a tăbărât acolo: 

        a) la marginea pustiului 
        b) lângă apă 
        c) în fața muntelui 

    2. Pe cine prinde Dumnezeu în viclenia lor? 

        a) pe cei vicleni 
        b) pe cei înșelători 
        c) pe cei înțelepți 

    3. Iov a mărturisit că părerile prietenilor lui sunt păreri de: 

        a) lut 
        b) cenușă 
        c) piatră 

    4. Copiii lui Israel gemeau din pricina robiei și scoteau strigăte: 

        a) disperate 
        b) mari 
        c) deznădăjduite 

    5. Care din detaliile de mai jos sunt adevărate cu privire la altarul arderilor-de-tot? 

        a) era făcut din lemn de salcâm 
        b) era făcut din aur 
        c) era așezat în fața perdelei dinăuntru 
 
 
 
 

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

     1. suspină robul   a. război 

     2. te va scăpa de moarte în vreme de b. „Tu ești tatăl meu” 

     3. te va scăpa de sabie în vreme de c. umbră 

     4. strig gropii    d. porțile locuinței morților 

     5. nădejdea     e. foamete 

 

 

 

 

MEDIU 
Angajament: Acum că am deschis acest fișier îmi asum responsabilitățile următoare:  

 Nu voi rezolva întrebările de mai jos, fiind ajutat de cineva sau folosind vreo resursă 

ajutătoare ci le voi rezolva singur/ă, în limita maximă de o oră 

 Nu voi verifica răspunsurile până nu le voi înregistra pe platformă 

 Nu voi divulga parolele pentru teste și grile vreunei persoane care participă la 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

     1. Iov a zis: „Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în ________” 

     2. Iov a zis: „Oh! de ar fi cu putinţă să mi se cântărească durerea şi să mi se pună toate nenorocirile în cumpănă, ar fi 

mai grele decât ________” 

     3. Ce a dat Domnul poporului la Mara, pe lângă apa dulce? 

     4. Cine a fost fiica lui Aminadab? 

     5. Completați spațiile libere: „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce 

este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de ________ Lui şi dacă vei păzi toate ________ Lui, nu te voi lovi cu niciuna din 

________ cu care am lovit pe egipteni; căci Eu sunt Domnul care te vindecă.” 

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

     1. Dumnezeu a dat porunca ca poporul să nu-și facă:  

         a) dumnezei de argint 
         b) dumnezei de aur 
         c) vreo înfățișare a lucrurilor care sunt jos pe pământ 

     2. Elifaz i-a zis lui Iov că dacă nu va nesocoti mustrarea Celui Atotputernic: 

         a) acesta va râde de pustiire 
         b) acesta va râde de foamete 
         c) acesta nu se va teme de fiarele câmpului 

     3. Pentru acoperișul Cortului s-au făcut: 

         a) unsprezece (11) covoare din păr de capră 
         b) o învelitoare de piei de berbeci vopsite în roșu 
         c) o învelitoare de piei de vițel de mare 
     
 

 
 
 

 
 FELICITĂRI!  

 
→ Dacă ați terminat de rezolvat testul de mai sus, urmați imediat pașii următori: 

 
 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. 
 

 Intrați acum pe site-ul MCIE accesând următorul link: http://misiuneaelohim.com/teste-tn16/ 
 

 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 redate pe hârtie. Răspunsurile trebuie să fie scurte și clare.  
 

 După ce ați înregistrat răspunsurile dv, puteți să vă verificați accesând fișierul Grilă corespunzător. 
 

 Așteptați publicarea pe site a următorului test. 
 

*Nu uitați că pentru nivelul PREMIUM, trebuie să realizați la finalul parcurgerii celor 10 teste un punctaj de minim 95,00/85,00 
pentru calificare. 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 când se va realiza Clasamentul 
final. După ce înregistrați testul, trebuie să așteptați parola pentru grila aferentă. 

 
 

 

Mult succes și binecuvântare, 
Alex Sîngeorzan 

coordonator MCIE 
contact@misiuneaelohim.com 
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