
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     1. Referitor la „mană”, unii n-au ascultat și au lăsat ceva din ea până dimineață. Fruntașii adunării au spus lui 

Moise lucrul acesta. 

     2. Moise a lovit stânca Horebului în fața bătrânilor lui Israel. 

     3. La Mara și la Refidim, poporul a cârtit împotriva lui Moise din cauza lipsei apei de băut. 

     4. Faraon va zice despre copiii lui Israel: „S-au rătăcit prin munți, îi închide pustiul.” 

     5. Domnul a adus peste caii lui faraon apele mării. 

. 

 

 

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

    1. Ietro a zis: „Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toţi dumnezeii; căci în lucrul în care s-au purtat cu 
________, El a fost mai presus de ei.” 

        a) dispreț 

        b) vicleșug 

        c) trufie 

    2. Cine i-a zis lui Moise astfel: „Cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi?” 

        a) copiii lui Israel 

        b) un evreu 

        c) un egiptean 

    3. În ce țară au locuit ca străini Avraam, Isaac și Iacov? 

        a) Egipt 

        b) Canaan 

        c) în țara filistenilor 

    4. Hoțul trebuie să dea înapoi ce este dator să dea iar dacă nu are nimic ce să dea din ce a furat: 

        a) să fie vândut ca rob 

        b) să se facă un jurământ în Numele Domnului cu privire la acesta 

        c) să fie pedepsit cu moartea 

    5. Care este obiectul cu privire la care Dumnezeu i-a spus lui Moise că acolo se va întâlni cu el și îi va da porunci? 

        a) altarul tămâierii 

        b) altarul arderilor-de-tot 

        c) capacul ispășirii 

 

 
 
 

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

     1. postăvile de frământat pâinea      a. pâine dospită 

     2. caii de pe câmp       b. broaște 

     3. plămădeala        c. război 

     4. „să nu mâncați”       d. ciumă 

     5. țara Filistenilor       e. turte fără aluat 
 

 

 

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. După ce a trecut urgia cu broaștele, ce a făcut faraon, văzând că are răgaz să răsufle în voie? 

     2. Ce va purta Aaron în sens simbolic pe frunte prin folosirea tablei de aur curat? 

     3. Ce trebuia făcut din stacte, onice mirositoare și halvan? 

     4. Pe cine menționează cartea Exodul că era din seminția lui Iuda? 

     5. Pe când se apropia (Moise) de tabără, a văzut ________ 

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

     1. Mesajul de avertizare pentru faraon: „Lasă pe poporul Meu să plece ca să-Mi slujească” a fost rostit cu privire la: 

         a) prefacerea apei în sânge 
         b) urgia cu broaștele și cea cu lăcustele 
         c) urgia cu ciuma și cea cu piatra și focul 

     2. Când s-a luat roua, pe fața pustiului era ceva mărunt ca: 

         a) niște grăunțe 
         b) bobițele de gheață albă 
         c) bobițele de grâu 

     3. Care sunt urgiile la care Aaron a acționat cu toiagul? 

         a) prefacerea apei în sânge 
         b) urgia cu broaștele 
         c) urgia cu păduchii și cea cu musca câinească 
 

 
 

 
 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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