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Testul 29 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

10-11, 18-25    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Şarpele era mai şiret decât toate târâtoarele. 
 2. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca să nu mănânce din pomul cunoştinţei binelui şi răului. 
 3. Pentru că Domnul n-a privit cu plăcere spre Cain şi spre jertfa, Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a 

posomorât faţa. 
 4. Domnul Dumnezeu a zis lui Adam: „Când vei lucra pământul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui.” 
 5. Potopul a fost patruzeci de zile pe pământ. Apele au crescut şi au ridicat corabia, şi ea s-a înălţat deasupra 

pământului. 
   

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

    
 1. Unde a ascuns Rahela idolii tatălui său? 
    
  a. în cortul ei 
  b. în cortul lui Iacov 
  c. sub samarul cămilei  
    
 2. Unde s-au născut fiii lui Iacov? 
    
  a. Ur 
  b. Canaan 
  c. Padan-Aram 
    
 3. Cine a fost Șela? 
    
  a. unul din fiii lui Esau 
  b. unul din fiii lui Iuda 
  c. unul din fiii lui Hira 
    
 4. Ismael a trăit: 
    
  a. 137 de ani 
  b. 175 de ani 
  c. 180 de ani 
    
 5. Cine ne izbăveşte de mânia viitoare? 
    
  a. Dumnezeu 
  b. Isus 
  c. Duhul Sfânt 
    
    

 
 
 

 
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. Lea A a luptat cu Dumnezeu împotriva surorii ei și a biruit 
 2. Rahela B l-a cumpărat pe Iacov cu mandragorele fiului ei 
 3. Laban C Domnul l-a binecuvântat din pricina lui Iacov 
 4. Potifar D Domnul i-a zis că îl va binecuvânta şi îi va înmulţi 

sămânţa, din pricina robului Său, Avraam 
 5. Isaac E Domnul a binecuvântat casa lui din pricina lui Iosif 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Iacov L-a rugat pe Dumnezeu să-l izvbăvească din mâna fratelui său, Esau, căci se temea de el, ca să nu vină şi 

să îl lovească pe el, pe ___ şi pe ___. 
   

 2. Laban a luat cu el pe fraţii4 săi, l-a urmărit pe Iacov cale de ___ zile şi l-a ajuns la muntele ___. 
   

 3. Iacov a zis lui Laban: „Iată cum se va dovedi cinstea mea: de acum încolo, când ai să vii să-mi vezi simbria, tot 
ce nu va fi ___ şi ___ între capre şi ___ între miei, şi se va găsi la mine, să fie socotit ca ___.” 

   

 4. Laban a zis lui Iacov: „Pentru ce ai fugit pe ascuns, m-ai înşelat şi nu mi-ai dat de ştire? Te-aş fi lăsat să pleci în 
mijlocul ___ şi al ___, în sunet de ___ şi ___.” 

   

 5. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima 
fiilor oamenilor de ... 

   

   

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

   
 1. Cine a zis într-un anumit context, printre altele astfel: „Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu?” ? 
     
  a. Avraam 
  b. Iacov  
  c. Iosif 
    
 2. Ce știm despre Nebaiot? 
    
  a. era întâiul născut al lui Ismael 
  b. avea o soră pe nume Mahalat 
  c. avea încă 11 frați și o soră 
    
 3. Israel l-a trimis pe Iosif la Sihem ca să vadă dacă: 
    
  a, frații lui mai au mâncare 
  b. frații lui sunt sănătoși 
  c. oile sunt bine 

 
 
 
 

 
4 În acest context, cuvântul „frați” face referire la cei de același neam (rude) sau membri ai aceluiași popor (vezi și 31:37, același lucru și pentru Iacov) 


