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Testul 33 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

4-5    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Sihem a fost fiul unui hevit. 
 2. Iacov s-a îmbogăţit din ce în ce mai mult; a avut multe turme, robi şi roabe, cămile şi măgari. 
 3. La naștere, cel care avea firul roşu la mână a fost Zerah. 
 4. Bărbaţii din Sodoma, tineri şi bătrâni, au înconjurat casa lui Lot. 
 5. „Dacă varsă cineva sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu a făcut pe om după 

chipul Lui.” 
   

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

    
 1. „Care este nelegiuirea mea şi care este păcatul meu de mă urmăreşti cu atâta înverşunare?” a zis: 
    
  a. Iacov către Laban 
  b. Iacov către Esau 
  c. Abel către Cain  
    
 2. Tamar şi-a lepădat hainele de văduvă, s-a acoperit cu o maramă, s-a îmbrăcat în alte haine şi a şezut jos la 

intrarea în: 
    
  a. Timna 
  b. Enaim 
  c. Adulam 
    
 3. Horiții locuiau înainte ..., fiind vechii locuitori ai acestui loc. 
    
  a. în Sihem 
  b. pe muntele Galaad 
  c. pe muntele Seir 
    
 4. Fiii lui Iacov au răspuns şi au vorbit cu ... lui Sihem şi tatălui său, Hamor, pentru că Sihem necinstise pe sora 

lor, Dina. 
    
  a. mânie 
  b. vicleşug 
  c. asprime 
    
 5. Iosif s-a dus la Sihem la frații săi. Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit: 
    
  a. Îngerul Domnului 
  b. un ismaelit 
  c. un om 
    
    

 
 

 
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 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. Laban a zis: A „Fata să mai rămână câtva timp cu noi, măcar vreo 

zece zile: pe urmă, poate să plece.” 
 2. Laban și Betuel au zis: B „Am să scot apă şi pentru cămilele tale, până vor bea şi 

se vor sătura.” 
 3. fratele și mama Rebecăi au zis:  C „Vino, binecuvântatul Domnului! Pentru ce stai afară? 

Am pregătit casa şi am pregătit un loc pentru cămile.” 
 4. robul lui Avraam a zis: D „De la Domnul vine lucrul acesta; noi nu-ţi mai putem 

spune nici rău, nici bine.” 
 5. Rebeca a zis: E „Dă-mi, te rog, să beau puţină apă din vadra ta.” 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Laban i-a zis lui Iacov: „Nu mi-ai îngăduit nici măcar să-mi sărut ...! Ca un nebun ai lucrat.” 
   

 2. Oholibama a fost nevasta lui ___ și fata ___ Țibeon. 
   

 3. Aveau bogății/averi prea mari ca să poată locui împreună, și au ales să se îndepărteze unul de celălalt: 
   

 4. De unde venea ceata de ismaeliți zărită de frații lui Iosif, și încotro se îndrepta? (Ordinea răspunsurilor obligatorie) 
   

 5. „Însuşi Domnul ___ să vă dea totdeauna pacea în orice fel.” 
   

   

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

   
 1. Laban a intrat în cortul ... ca să-și caute dumnezeii/idolii furați de Rahela. 
     
  a. lui Iacov 
  b. Leii și al Rahelei 
  c. celor două roabe 
    
 2. Sihem a zis tatălui și fraților Dinei: „Cereţi-mi ..., şi voi da tot ce-mi veţi zice; numai daţi-mi fata de nevastă." 
    
  a. argint și aur 
  b. o zestre cât de mare 
  c. cât de multe daruri 
    
 3. Despre Noe știm că: 
    
  a. umbla cu Dumnezeu 
  b. era un om neprihănit 
  c. era un om fără pată 

 
 
 
 
 
 
 


