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Testul 15 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

4-5    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Dumnezeu a lovit pe Iacov la încheietura coapsei. 
 2. Elifaz a fost fiul lui Esau. 
 3. Iuda a plecat cu un ied la Tamar, ca să scoată zălogul din mâinile ei. 
 4. Faraon a visat șapte vaci frumoase la vedere și grase la trup, care s-au suit din râu și au început să pască 

prin mlaștini. 
 5. Iosif a murit și a fost îngropat în peștera Macpela, în ogorul lui Efron. 
   

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

    
 1. Care este ordinea în care au fost așezați, începând din frunte, la întâlnirea lui Iacov cu Esau? 
    
  a. Iacov, Lea cu copiii ei, Rahela cu Iosif 
  b. Iacov, roabele cu copiii lor, Lea cu copiii ei, Rahela cu Iosif 
  c. roabele cu copiii lor, Lea cu copiii ei, Rahela cu Iosif, Iacov 
    
 2. Iosif a fost ademenit de ... dar a refuzat categoric să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. 
    
  a. nevasta lui faraon 
  b. nevasta dregătorului lui faraon 
  c. nevasta lui Poti-Fera 
    
 3. Cele șapte vaci frumoase din visul lui faraon reprezintă: 
    
  a. 7 ani de foamete 
  b. 7 ani de mare belșug 
  c. 7 ani de pace 
    
 4. Iosif era în vârstă de ... când s-a înfățișat înaintea lui faraon, împăratul Egiptului. 
    
  a. 30 de ani 
  b. 40 de ani 
  c. 60 de ani 
    
 5. Dumnezeu i-a zis lui Israel că în acest loc îl va face să ajungă un neam mare. 
    
  a. Canaan 
  b. Padan-Aram 
  c. Egipt 
    
    

 
 
 
 

 
1 În acest spațiu participantul la ETN21-po trebuie să își noteze în clar ID-ul Aplicant, dacă dorește să trimită răspunsurile pe WhatsApp printr-o poză, către TesteTN 
În acest spațiu mai poate să își noteze numele și prenumele elevul de la școala duminicală, dacă i se înmânează acest test în format printabil să îl rezolve 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. Mahanaim A „De data aceasta voi lăuda pe Domnul.” 
 2. Eva B „mama tuturor celor vii” 
 3. Set C „Domnul a văzut mâhnirea mea, şi acum bărbatul meu are să mă 

iubească negreşit.” 
 4. Ruben D „Aceasta este tabăra lui Dumnezeu!” 
 5. Iuda E „Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel, pe care l-a 

ucis Cain.” 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Debora, doica Rebecăi, a murit şi a fost îngropată mai jos de ___, sub „Stejarul ___” 
   

 2. Care din frații lui Iosif nu a acceptat ca acesta să fie omorât, venind cu propunerea să-l vândă ismaeliților? 
   

 3. Ce nume a pus Iacov locului unde un om s-a luptat cu el, lovindu-l la încheietura coapsei? 
   

 4. Iacov a ridicat un stâlp de aducere aminte în locul unde îi vorbise Dumnezeu, un stâlp de piatră pe care a adus o 
jertfă de: 

   

 5. „De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, pentru ___ şi ___ voastră în toate prigonirile şi 
necazurile pe care le suferiţi.” 

   

   

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

   
 1. Ce au luat frații Dinei ca pradă de război, după ce s-au năpustit asupra cetății Sihem? 
     
  a. toate bogățiile  
  b. copiii și nevestele 
  c. tot ce se găsea în case 
    
 2. Pavel, Silvan și Timotei au zis fraților tesaloniceni să nu se lase clătinaţi aşa de repede în mintea lor şi să nu se 

tulbure de: 
    
  a. vreun duh 
  b. vreo vorbă 
  c. vreo epistolă 
    
 3. Cui a istorisit Iosif visul cu soarele, luna și stelele? 
    
  a, fraților săi 
  b. tatălui său 
  c. mamei sale 

 
 
 
 
 
 


