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Testul 22 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

2-3    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Dumnezeu s-a arătat lui Iacov și i-a zis că nu se va mai numi Iacov, ci numele său va fi Israel. 
 2. Rahela a avut o naștere grea. 
 3. Iuda a fost socrul Tamarei. 
 4. Iacov a crezut că Iosif a fost mâncat de o fiară sălbatică. 
 5. Iosif a zis lui faraon că tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. 
   

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

    
 1. Avraam era în vârstă de ... la nașterea fiului său, Isaac. 
    
  a. 99 de ani 
  b. 100 de ani 
  c. 175 de ani 
    
 2. După ce s-a terminat apa din burduf, Agar a pus copilul sub un tufiș și s-a așezat în fața lui la o mică depărtare, 

ca la o aruncătură de: 
    
  a. piatră 
  b. lemn 
  c. arc 
    
 3. Fiind aproape de locul jertfei, Avraam le-a zis slugilor sale să rămână pe loc, fiindcă el și Isaac vor merge până 

la acel loc ..., iar apoi se vor întoarce la ei. 
    
  a. ca să aducă o jertfă 
  b. ca să se închine 
  c. ca să strângă lemne 
    
 4. Cine a zis casei lui să scoată dumnezeii străini din mijlocul lor? 
    
  a. Avraam 
  b. Isaac 
  c. Iacov 
    
 5. Iosif a istorisit tatălui și fraților săi visul cu soarele, luna și stelele, iar tatăl său l-a: 
    
  a. certat 
  b. mustrat 
  c. binecuvântat 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. Simeon A fiul Rahelei 
 2. Iosif B fiul Zilpei 
 3. Neftali C fiul Sarei 
 4. Așer D fiul Leii 
 5. Isaac E fiul Bilhei 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Completați spațiile libere (ordinea obligatorie): 

Ismael a fost fiul Agarei. Acesta a rătăcit împreună cu mama sa prin pustiul ___. A locuit în pustiul ___, iar 
mama lui i-a luat o nevastă din țara ___. Dumnezeu a fost cu el, și a ajuns să fie ___ cu ___.  

   

 2. Deși ___ lui Esau nu-i plăceau fetele lui ___, acesta și-a luat neveste tocmai dintre fetele acelea. 
   

 3. La vârsta de ___ ani, Iosif păștea oile cu frații lui, adică cu fiii ___ și cu fiii ___, nevestele tatălui său. 
   

 4. Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări __ de __ şi omul s-a făcut astfel un suflet viu. 
   

 5. „Harul, îndurarea şi pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl şi din partea Domnului Isus Hristos, Fiul 
Tatălui, în ___ şi în ___!” 

   

   

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

   
 1. Care din următoarele afirmații este adevărată? 
     
  a. În Egipt, Avram a zis despre Sarai că este sora lui 
  b. Avraam i-a zis lui Abimelec că Sara este sora lui  
  c. În Gherar, Sara a zis despre Avraam că este fratele ei 
    
 2. Unde a plecat robul lui Avraam să ia o nevastă fiului său, Isaac? 
    
  a. în Gherar 
  b. în Mesopotamia 
  c. în cetatea lui Nahor 
    
 3. Pe cine a chemat Abimelec la el, după ce Dumnezeu i s-a arătat acestuia în vis? 
    
  a, pe magi 
  b. pe Avraam 
  c. pe toți slujitorii săi 

 
 
 
 
 
 
 
 


