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Testul 39 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

4-5    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Oamenii din Sodoma erau răi şi afară din cale de păcătoşi împotriva Domnului. 
 2. Iosif păştea oile cu frații lui, fiii Bilhei şi ai Zilpei, și spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. 
 3. Fiii Bilhei erau Gad şi Aşer. 
 4. „Mânia lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetăţile care-i înconjurau, aşa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii 

lui Iacov.” 
 5. După ce Avraam a murit, Isaac şi Ismael l-au îngropat în peştera Macpela, în ogorul lui Efron, fiul lui Ţohar, 

hetitul, care este faţă în faţă cu Mamre. 
   

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

    
 1. Robul lui Avraam i-a dat Rebecăi și două brățări, grele de: 
    
  a. 5 sicli de aur 
  b. 10 sicli de aur 
  c. 10 sicli de argint 
    
 2. Când a rămas însărcinată, copiii se băteau în pântecele ei: 
    
  a. Rebeca 
  b. Rahela 
  c. Tamar 
    
 3. Isaac a făcut semănături în ţara aceasta şi a strâns rod însutit: 
    
  a. Egipt 
  b. Seir 
  c. Gherar 
    
 4. Ce a recunoscut Isaac la fiul său, Iacov, atunci când acesta din urmă a vrut să îi ia binecuvântarea fratelui său? 
    
  a. mâinile 
  b. glasul 
  c. mirosul 
    
 5. Unde a ridicat Iacov un stâlp de aducere-aminte, pe care a turnat untdelemn? 
    
  a. Betel 
  b. Chiriat-Arba 
  c. pe muntele Galaad 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. Sara A a murit în Egipt 
 2. Rahela B a murit la Chiriat-Arba 
 3. Haran C a murit pe drumul care duce la Efrata 
 4. Terah D a murit în ţara în care se născuse, în Ur, în Haldeea 
 5. Iosif E a murit în Haran 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Când a pornit spre locul pe care i-l spusese Dumnezeu, în țara Moria, Avraam a luat cu el: 
   

 2. Haran a fost tatăl lui: 
   

 3. După ce Îngerul Domnului i s-a arătat lui Agar, lângă un izvor de apă în pustiu, aceasta a zis: „Cu adevărat, am 
văzut aici ...!” 

   

 4. La Babel, Domnul S-a coborât să vadă ___ şi ___ pe care-l zideau fiii oamenilor. 
   

 5. La descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui și într-o flacără de foc, Dumnezeu va pedepsi pe 
cei ce nu ...  şi pe cei ce nu ... 

   

   

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

   
 1. Abimelec i-a cerut lui Avraam să-i jure că nu-l va înșela niciodată, nici pe el, nici pe: 
     
  a. robii săi 
  b. copiii săi 
  c. nepoții săi 
    
 2. Pentru ca Isaac să nu-și dea seama că este Iacov înaintea lui, Rebeca: 
    
  a. a pus pe Iacov hainele cele mai bune ale lui Esau 
  b. a acoperit cu pielea iezilor mâinile şi gâtul lui Iacov 
  c. a făcut lui Isaac o mâncare gustoasă cum îi plăcea lui 
    
 3. „De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia şi credinţa voastră în toate ... pe care 

le suferiţi.” 
    
  a. prigonirile 
  b. neajunsurile 
  c. necazurile 

 
 
 
 
 
 
 
 


