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Testul 43 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

2-3, 4-5    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Avraam i-a cerut celui mai bătrân rob din casa lui, să nu ducă cu niciun chip pe fiul său, Isaac în Canaan. 
 2. Robul lui Avraam a dat Rebecăi scule de argint, scule de aur, îmbrăcăminte, o verigă de aur și două brăţări. 
 3. Isaac locuia în ţara de miazăzi. 
 4. Madian a fost fiul Cheturei. 
 5. Valea Sidim, adică Marea Amară. 
   

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

    
 1. Ce a slujit de mărturie că Avraam a săpat fântâna din Beer-Șeba, când a făcut un legământ cu Abimelec? 
    
  a. o movilă de pietre 
  b. 7 turturele 
  c. 7 mieluşele 
    
 2. Ce a răspuns Avraam când Dumnezeu i-a cerut să-l ia pe singurul său fiu pe care l-a iubit, pe Isaac, să se ducă 

în ţara Moria şi să-l aducă ardere-de-tot acolo? 
    
  a. „O! nu, Doamne!” 
  b. „Vei nimici Tu oare şi pe cel bun împreună cu cel rău?” 
  c. n-a răspuns nimic 
    
 3. Care din actul de mai jos însoțea un jurământ solemn al robului față de stăpân? (sau al fiului față de părinte) 
    
  a. punând mâna stăpânului pe capul robului 
  b. punând mâna robului sub coapsa stăpânului 
  c. aruncarea cu fața la pământ înaintea stăpânului 
    
 4. Când Avraam a întins mâna şi a luat cuţitul ca să înjunghie pe fiul său, ... l-a strigat din ceruri și l-a oprit. 
    
  a. Domnul 
  b. Îngerul Domnului 
  c. Dumnezeu 
    
 5. Când Laban l-a invitat pe robul lui Avraam în casă, i-a zis: „Vino, ... Domnului! […]” 
    
  a. robul 
  b. binecuvântatul 
  c. slujitorul 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. Agar A Domnul i-a dat izbândă în călătoria sa 
 2. Ismael B a părăsit pe fraţii săi şi s-a așezat (cu locuința) la un 

om din Adulam 
 3. robul lui Avraam C a locuit în pustiul Paran 
 4. Iacov D a prăvălit piatra de pe gura fântânii şi a adăpat turma 

lui Laban 
 5. Iuda E a rătăcit prin pustiul Beer-Şeba 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Domnul a împlinit faţă de ___ ce făgăduise. 
   

 2. Avraam a cântărit lui Efron preţul ogorului, în faţa fiilor lui Het: ___ de sicli de argint, care mergeau la orice ___. 
   

 3. Ce nu a părăsit Domnul Dumnezeu față de Avraam, conform relatărilor robului acestuia? (2 elemente) 
   

 4. Cine a domnit la început peste Babel, Erec, Acad şi Calne, în ţara Şinear? 
   

 5. Lot şi-a ridicat ochii şi a văzut că toată câmpia Iordanului era ___ ___ în ___. 
   

   

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

   
 1. Cine a fost născut la bătrânețe? 
     
  a. Isaac 
  b. Manase 
  c. Iosif 
    
 2. Din cine va face Îngerul lui Dumnezeu un neam mare? 
    
  a. Israel 
  b. Ismael 
  c. Avram 
    
 3. Ce au răspuns fiii lui Het când Avraam le-a cerut să-i dea un ogor, ca loc de îngropare (pentru Sara)? 
    
  a. „Ascultă-ne, domnule! Tu eşti ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru” 
  b. „Îngroapă-ţi moarta în cel mai bun din mormintele noastre!” 
  c. „Niciunul din noi nu te va opri să-ţi îngropi moarta în mormântul lui.” 

 
 
 
 
 
 
 
 


