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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
Examinarea TN16 – platforma online

EXODUL 1 TIMOTEI IOV

210416

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
1. Iov spunea că apărătorul lui este în locurile înalte.
2. Amenințarea cu prima urgie împotriva lui faraon a fost rostită de pe malul râului.
3. În ziua în care Moise și Aaron s-au arătat prima dată lui faraon, împăratul a cerut să se dea mult de lucru evreilor.
4. Cel care a scos roțile carelor egiptenilor era Domnul, din stâlpul de foc și de nor.
5. Poporul a cârtit și împotriva lui Aaron. Asta s-a întâmplat în pustiul Sin.

.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Al cui sprijin este o pânză de păianjen (în sens metaforic)?
a) al celui nelegiuit
b) al celui nebun
c) al celui rău
2. Cu ce l-a îmbrăcat Dumnezeu pe Iov?
a) cu bunăvoința și viața
b) cu oase și vine
c) cu piele și carne
3. Cui li se lasă corturile în pace?
a) jefuitorilor
b) nelegiuiților
c) neprihăniților

4. „Cum de n-am murit loviţi de mâna Domnului în ţara Egiptului, când şedeam lângă oalele noastre cu carne, când
mâncam pâine de ne săturam? Căci ne-aţi adus în pustiul acesta ca să faceţi să moară de foame toată mulţimea aceasta.”
– sunt cuvintele copiilor lui Israel:
a) la Refidim
b) în pustiul Sin
c) în pustiul Șur
5. Ce să nu ceară evreul de la un sărac?
a) haina
b) bani
c) camătă

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Ruben
2. Levi
3. Chehat
4. Elișeba
5. Core

a. Nahșon
b. Hebron
c. Merari
d. Hețron
e. Abiasaf

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Prin împietrirea inimii lui faraon, Dumnezeu își va înmulți în țara Egiptului ________
2. Ce trebuia să lovească Aaron ca în Egipt să apară păduchi?
3. Cine sunt cei ce își trag obârșia (originea) din țărână?
4. Care este semnul că Dumnezeu l-a trimis pe Moise înaintea lui faraon ca să scoată poporul din Egipt?
5. „Temeţi-vă de ________: căci pedepsele date cu ________ sunt grozave! Şi să ştiţi că este o ________.”

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Elifaz a zis despre Iov următoarele:
a) cuvintele lui au ridicat pe cei ce se clătinau
b) nu voia să dea pâine omului flămând
c) a întărit mâinile slăbite
2. Care este hrana lui Iov?
a) suspinele
b) pâinea întristării
c) orice lucru de care ar vrea să nu se atingă
3. Care sunt evenimentele cu privire la care Dumnezeu a trimis un vânt dispre răsărit ce a suflat toată noaptea?
a) prăbușirea casei peste fiii lui Iov
b) urgia cu lăcustele
c) despărțirea în două a Mării Roșii

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

