
TEST 1 AC 

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

1. ___ L-a deschis și a văzut copilul: era un băiețaș care dormea. I-a fost milă de el și a zis: „Este un copil 
de-al evreilor!” (Exodul 2:6) 

2. ___ Toți, chiar și Adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie (3 Ioan 1:12) 
3. ___ Atunci, egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o aspră robie. (Exodul 1:13) 
4. ___ Să se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca să aibă de lucru și să nu mai umble după Legea 

Dumnezeului lor.” (Exodul 5:9) 
5. ___ A șaptea urgie cu piatra și focul s-a simțit și în Gosen (Exodul 9:26)  
6. ___ Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorii lui și toți egiptenii, și au fost mari țipete în Egipt, căci 

nu era casă unde să nu fie un mort. (Exodul 12:30) 
7. ___ Moise a luat cu el oasele lui Iosif; căci Iosif pusese pe fiii lui Israel să jure, zicând: „Când vă va 

cerceta Dumnezeu, să luați cu voi oasele mele de aici.” (Exodul 13:19) 
8. ___ Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți dumnezeii, căci în lucrul în care s-au purtat cu 

tărie, El a fost mai presus de ei.” (Exodul 18:11) 
9. ___ Moise a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile și patruzeci de nopți. N-a mâncat deloc pâine și n-a 

băut deloc apă. Și Domnul a scris pe table cuvintele legământului, Cele Zece Porunci. (Exodul 34:28) 
10. ___ Moise putea să intre în cortul întâlnirii, pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului 

umplea cortul. (Exodul 40:35) 

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

1. Cel ce Se numește «…………… » m-a trimis la voi. (Exodul 3:14) 
a) Eu sunt b) Creatorul c) Izbăvitorul 

2. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se …………… zilele în țara pe care ți-o dă Domnul 
Dumnezeul tău. (Exodul 20:12) 
a) însenineze b) înveselească c) lungească 

3. Domnul S-a coborât pe muntele ……………, și anume pe vârful muntelui. Domnul a chemat pe Moise 
pe vârful muntelui. Și Moise s-a suit sus. (Exodul 19:20) 
a) Carmel b) Nebo c) Sinai 

4. Ordinea corectă este (Exodul 20:13-15) 
a) să nu ucizi, să nu preacurvești, să nu furi b) să nu preacurvești, să nu ucizi, să nu furi c) să nu furi, să 
nu preacurvești, să nu ucizi 

5. De ……………, ori pe an să prăznuiești sărbători în cinstea Mea. (Exodul 23:14) 
a) trei b) patru c) șapte 

6. „Vorbește copiilor lui Israel să-Mi aducă un dar; să-l primiți pentru Mine de la orice om care-l va da 
……………. (Exodul 25:2) 
a) cu bucurie b) fără să se laude c) cu tragere de inimă 

7. Eu nu Mă voi sui în mijlocul tău, ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor ……………..” 
(Exodul 33:3) 
a) fără minte b) încăpățânat c) păcătos 

8. Când se cobora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea, pentru că …………….. (Exodul 
34:29) 
a) privea spre Dumnezeu b) vorbise cu Domnul c) era sfânt 

9. A făcut ligheanul de aramă, cu piciorul lui de aramă, din ……………. femeilor care slujeau la ușa 
cortului întâlnirii. (Exodul 38:8) 
a) cerceii b) oglinzile c) brățările 

10. Ei au mărturisit despre …………… ta înaintea Bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-
un chip vrednic de Dumnezeu. (3 Ioan 1:6) 
a) răutatea b) dragostea c) bucuria 

III Faceţi asocieri între cele două coloane (câte 1 punct fiecare) 

1. ___ lemn de salcâm 
2. ___ broaște 
3. ___ chip cioplit 
4. ___ Dimitrie  
5. ___ Iochebed 

A. lăcuste 
B. Adevărul 
C. Amram 
D. chivot 
E. porunca a 2-a 

 



IV Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect (5pct.) (1, 2, 3 sau niciun răspuns corect) 

1. Și a adăugat: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui ……………, Dumnezeul lui …………… 
și Dumnezeul lui …………….” Moise și-a ascuns fața, căci se temea să-L privească pe Dumnezeu. 
(Exodul 3:6) 
a) Avraam, Isaac b) Levi c) Iacov 

2. Alege semnele pe care trebuia Moise să le facă înaintea bătrânilor lui Israel (Exodul 3:2-4, 9) 
a) toiag prefăcut în șarpe b) foc din cer c) apă prefăcută în sânge 

3. Personajele pozitive din Epistola 3 Ioan (3 Ioan 1:1-6,9-10,12) 
a) Gaius b) Dimitrie c) Diotref 
 

V Alege ordinea corectă a fragmentelor de versete: 
1 Corinteni 13:13 

Acum, deci, rămân 
este dragostea. 
nădejdea şi dragostea; 
aceste trei: credinţa, 
dar cea mai mare dintre ele  

 
Isaia 43:11 

şi în afară de Mine 
Eu,  
nu este 
Eu sunt Domnul, 
nici un mântuitor! 

 
Deuteronom 5:16 

Domnul, Dumnezeul tău. 
Cinsteşte pe tatăl tău 
şi pe mama ta, cum ţi-a poruncit 
şi să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă  
Domnul Dumnezeul tău, ca să ai zile multe 

 


