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Testul 44 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

25+    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Esau a răspuns lui Iacov: „Iată-mă, sunt rupt de oboseală; la ce-mi slujeşte dreptul acesta de întâi născut?” 
 2. Filistenii au zis lui Isaac: „Pleacă de la noi, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi.” 
 3. Iudita a fost fata hetitului Beeri și una din nevestele lui Esau. 
 4. Când Esau se va răscula, va scutura de pe gâtul lui jugul fratelui său. 
 5. Esau a vrut să se răzbune pe Iacov, omorându-l. 
   

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

    
 1. Îmbătrânise, ochii îi slăbiseră și nu mai vedea: 
    
  a. Avraam 
  b. Isaac 
  c. Iacov 
    
 2. Ce aveau de gând să facă frații lui Iosif cu acesta, când i-a găsit la Dotan? 
    
  a. să-l omoare 
  b. să-l vândă 
  c. să-l lege cu lanțuri 
    
 3. Rebeca l-a sfătuit pe Iacov să meargă la ... până ce se va potoli mânia fratelui său, Esau.  
    
  a. Ismael 
  b. Laban 
  c. munte 
    
 4. Domnul a zis lui ___: „[…] toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine şi în sămânţa ta.” 
    
  a. Isaac 
  b. Iacov 
  c. Agar 
    
 5. Sulamita zicea despre iubitul ei că trupul acestuia este un chip de fildeş lustruit, acoperit cu: 
    
  a. pietre de crisolit 
  b. pietre de safir 
  c. marmură albă 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. Rehobot A au făcut gâlceavă 
 2. Sitna B s-au certat 
 3. Esec C nu s-au mai certat 
 4. Șiba D „Am dat de apă!" 
 5. Lahai-Roi E Isaac locuia lângă această fântână 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. S-a temut să zică că este soția lui, ca să nu-l omoare oamenii din acel loc. Despre cine și în ce loc este vorba? 

(Menționați numele pentru fiecare persoană și locație) 
   

 2. Cum s-a numit movila de pietre, care a slujit de mărturie între Iacov și Laban? (3 nume) 
   

 3. Isaac l-a binecuvântat pe Iacov și i-a zis: „Să-ţi dea Dumnezeu ___ din cer şi ___ ___, ___ şi ___ din belşug!” 
   

 4. Iacov l-a înșelat pe Esau de ___ ori, luându-i acestuia ... 
   

 5. „Fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească ___ în ___ şi ___, nu în ___ ___, ca ___ care nu cunosc pe Dumnezeu.” 
   

   

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

   
 1. Cui i-a zis Domnul că îi va înmulți sămânța ca stelele cerului? 
     
  a. Noe 
  b. Avraam 
  c. Isaac 
    
 2. Filistenii îl pizmuiau pe Isaac pentru că acesta avea: 
    
  a. un mare număr de robi 
  b. cirezi de vite 
  c. turme de oi 
    
 3. Ce i-au făcut Sulamitei păzitorii care dau ocol cetăţii, când au întâlnit-o? 
    
  a. au bătut-o 
  b. au rănit-o 
  c. i-au luat marama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


