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Testul 28 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

2-3    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Rebeca era fecioară, o fată foarte frumoasă. 
 2. Esau i-a cerut lui Iacov să îi dea să mănânce din ciorba lui roșiatică. 
 3. Robul lui Avraam a zis Rebecăi să scoată apă și pentru cămilele sale. 
 4. Printre altele, Isaac avea un număr mare de robi. 
 5. Veriga de aur pe care a primit-o Rebeca de la robul lui Avraam, avea greutatea unei jumătăți de siclu. 
   

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

    
 1. Picol a fost ... lui Abimelec. 
    
  a. robul 
  b. prietenul 
  c. căpetenia oștirii  
    
 2. Sara a zis că ... a făcut-o de râs. 
    
  a. Dumnezeu 
  b. Avraam 
  c. Agar 
    
 3. Unde au făcut legământ Avraam și Abimelec, jurându-și credință unul altuia? 
    
  a. Gherar 
  b. Beer-Șeba 
  c. Hebron 
    
 4. Ce a luat Avraam în mână, când a mers împreună cu Isaac pe muntele Moria? 
    
  a. burduful cu apă 
  b. focul și cuțitul 
  c. lemnele pentru arderea-de-tot 
    
 5. După ce Sara a murit, Avraam a zis fiilor lui Het: „Dați-mi ..., ca loc de îngropare […]” 
    
  a. un ogor 
  b. o peșteră 
  c. un pământ 
    
    

 
 
 
 
 

 
1 Se notează ID-ul Aplicant pentru participantul care a ales opțiunea TesteTN 2021+Monitorizare rezultate, 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 
2 Pentru determinarea punctajului folosiți Grila de corectare aferentă acestui test 
3 Acest spațiu este rezervat responsabilului de pregătire (lider de școală duminicală/părinte etc.) 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. Reuma A țiitoarea lui Israel (Iacov) 
 2. Bilha B nevasta lui Nahor 
 3. Timna C una din nevestele lui Esau 
 4. Milca D țiitoarea lui Elifaz 
 5. Ada E țiitoarea lui Avraam 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Cine cugeta în taină, pe câmp? 
   

 2. Numiți fântâna lângă care a locuit Isaac (după moartea tatălui său). 
   

 3. Ismael a avut ___ fii, numiți în cartea Genesa și ___. El avea, de asemenea o fiică pe nume ___, căreia i se mai 
zicea și Basmat, și care a devenit nevasta lui ___. 

   

 4. „Şi ___ stă în vieţuirea după poruncile Lui.” 
   

 5. „Copiii surorii tale alese îţi trimit ___. Amin.” 
   

   

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

   
 1. Înainte să plece și să rătăcească prin pustiul Beer-Șeba, Avraam i-a dat Agarei: 
     
  a. un măgar 
  b. pâine  
  c. un burduf cu apă 
    
 2. Cui a zis Îngerul Domnului că îi va înmulți foarte mult sămânța? 
    
  a. Avraam 
  b. Isaac 
  c. Agar 
    
 3. Care din femeile de mai jos era stearpă? 
    
  a, Sarai 
  b. Rebeca 
  c. Rahela 
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