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TALANTUL ÎN NEGOȚ      Nume___________________________________________ 

Ediția a XIV-a       Prenume________________________________________ 

2-3 – nelimitat       Clasa____________________________________________ 

13.aug.2016       Bis./Loc._________________________________________ 

Faza internațională      Județul/Țara______________________________________ 

 
„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în 

                neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” 2 Timotei 3:16-17 

 

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

        1.             Dacă Aaron și fiii lui nu vor purta izmenele de in când se vor apropia de altar, se vor face vinovați și vor muri.           

        2.           După ce a lovit Domnul cu ultima urgie Egiptul, în fiecare casă se găsea câte un mort. 

        3.           Sfeșnicul era poziționat în fața mesei în partea dinspre miazăzi a Cortului.           

        4.           Uneltele folosite pentru masa cu pâini erau făcute din aramă.                 

        5.           Perdeaua pentru poarta curții Cortului era lucrată la gherghef.             

 

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

                 (doar un răspuns corect) 

        1.       În legătură cu copiii lui Israel, tabla de aur curat va fi necurmat pe fruntea lui Aaron:              

                 a.     ca să păstreze totdeauna aducerea aminte de ei înaintea Domnului  

                 b.     pentru ca ei să fie plăcuți înaintea Domnului 

                 c.     și le va purta astfel numele înaintea Domnului 

        2.      Printre altele, pentru untdelemnul pentru ungerea sfântă s-au folosit și:     

                 a.     500 de sicli de smirnă foarte curată și 250 de sicli de casia 

                 b.     un sfert de hin de untdelemn de măslin și 250 de sicli de trestie mirositoare 

                 c.     500 de sicli de smirnă foarte curată și 500 de sicli de casia 

        3.      Bunicul lui Aaron a fost:        

                 a.     Amram 

                 b.     Chehat 

                 c.     Levi 

        4.      Bunicul lui Fineas a fost:              

                 a.     Putiel 

                 b.     Eleazar 

                 c.     Aaron 

        5.      Soția lui Aaron era fiica lui:         

                 a.     Nahșon 

                 b.     Elișeba 

                 c.     Aminadab 

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

        1.             copci de aur     a.     la marginea covorului                      

        2.             potire și cești   b.     altarul pentru arderile-de-tot                  

        3.             potirașe   c.     pentru prinderea covoarelor unul de altul                  

        4.             cheotori albastre  d.     sfeșnic de aur curat                      

        5.             furculițe și tigăi   e.     masa pentru pâini                   

                 

IV Scrieți răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare) 

        1. Pe cele două pietre să sapi numele fiilor lui Israel, cum se face săpătura pe (dacă este cazul, specificați 2 elemente): 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

        2.      Ce se va întâmpla cu Aaron dacă nu se va auzi sunetul clopoțeilor când va intra în Locașul Sfânt? 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

        3.  Când se apropiau egiptenii la Marea Roșie, copiii lui Israel au spus lui Moise: Vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să: 

 ____________________________________________________________________________________________________ 



2-3 – nelimitat (test special 5) 
 

        4.  Ce a folosit Aaron pentru facerea vițelului de aur? 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

        5.      Cine s-a întâlnit cu Moise la muntele lui Dumnezeu, în pustiu? (dacă este cazul, menționați 2 nume) 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

             

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare) 

                 (poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect) 

         1.     Despre perdeaua de la intrarea Cortului, cartea Exodul relatează următoarele:   

                 a.     era o lucrare de cusătură la gherghef 

                 b.     făcea despărțirea dintre Locul Sfânt și Locul Preasfânt 

                 c.     pentru aceasta erau făcuți 5 stâlpi îmbrăcați cu aur, cu cele 5 picioare de aramă 

         2.    Ce îi va da Domnul lui Moise cu privire la copiii lui Israel de la înălțimea capacului ispășirii?                        

                 a.     toate poruncile Lui 

                 b.     toate legile Lui 

                 c.     cele Zece Porunci 

        3.     Pentru ce erau folosite mirodeniile aduse ca dar din partea copiilor lui Israel?                                                                                           

                 a.     pentru sfeșnic 

                 b.     pentru untdelemnul ungerii 

                 c.     pentru tămâia mirositoare 

 

VI Scrieți din memore:  (27 puncte total) 

         1.     Ioan 

         2.     Psalmi 

         3.     Proverbe 
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