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Testul 35 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

2-3    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Avraam a zis Domnului: „Eu sunt prea mic pentru toate îndurările şi pentru toată credincioşia, pe care ai 

arătat-o faţă de robul Tău.” 
 2. Iuda a dat-o pe Tamar de nevastă fiului său, Şela. 
 3. Tamar a născut doi gemeni pe nume Pereț și Zerah. 
 4. Domnul a fost cu Iosif, aşa că toate îi mergeau bine. 
 5. Când Rahela a văzut că nu face copii lui Iacov, a pizmuit pe sora sa, Lea. 
   

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

    
 1. Cât timp a stat Iacov la Laban (în slujire)? 
    
  a. 7 ani 
  b. 14 ani 
  c. 20 de ani  
    
 2. În câte tabere a împărţit Iacov oamenii pe care-i avea cu el, oile, boii şi cămilele, când a auzit că Esau vine 

înaintea lui cu patru sute de oameni? 
    
  a. 2 
  b. 3 
  c. 5 
    
 3. Omul care l-a lovit pe Iacov la încheietura coapsei, a zis: „Lasă-Mă să plec, căci se revarsă zorile.” Dar Iacov a 

răspuns: „Nu Te voi lasă să pleci până nu ...” 
    
  a. „mă voi vindeca” 
  b. „mă vei binecuvânta” 
  c. „îmi vei spune numele” 
    
 4. Cine sunt cei care nu mănâncă vâna (tendonul) de la încheietura coapsei (șoldul animalelor)? 
    
  a. egiptenii 
  b. israeliții 
  c. ismaeliții 
    
 5. Ioan spunea că în ... s-au răspândit mulţi amăgitori. 
    
  a. cetate 
  b. lume 
  c. biserică 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. Iacov A Domnul a mirosit un miros plăcut când ... a adus 

arderi-de-tot pe altarul pe care l-a zidit 
 2. Avram B va fi răzbunat de şaptezeci de ori câte şapte 
 3. Isaac C La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste el; şi 

l-a apucat o groază şi un mare întuneric 
 4. Noe D Ziua se topea de căldură, iar noaptea se prăpădea de 

frig şi-i fugea somnul de pe ochi 
 5. Lameh E a zidit la Beer-Șeba un altar 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Când a auzit Iuda că Tamar, nora lui a curvit, a cerut ca aceasta să fie scoasă afară și să fie: 
   

 2. Partea de ogor din Sihem, pe care îşi întinsese Iacov cortul, a cumpărat-o de la fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu: 
   

 3. Ana, fiul lui Țibeon a găsit ___ ___ în pustiu, când păştea măgarii tatălui său. 
   

 4. Cu ce erau încărcate cămilele ismaeliților care mergeau în Egipt? (4 elemente) 
   

 5. Lot le-a zis: „Ieşiţi din locul acesta; căci Domnul are să nimicească cetatea." Dar ___ lui credeau că glumeşte. 
   

   

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

   
 1. La Betel, Iacov: 
     
  a. a zidit un altar 
  b. a făcut o juruință lui Dumnezeu 
  c. a uns un stâlp de aducere aminte 
    
 2. Iacov a mai pus deoparte, ca dar pentru fratele său, Esau: 
    
  a. 200 de capre 
  b. 200 de oi 
  c. 200 de vaci 
    
 3. Ce a făcut Iacov când a conchis că Iosif a fost mâncat de o fiară sălbatică? 
    
  a. şi-a rupt hainele 
  b. şi-a pus un sac pe coapse 
  c. a jelit multă vreme 

 
 
 
 
 
 
 
 


