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Testul 45 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

25+    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Iacov o iubea mai mult pe Rahela decât pe Lea. 
 2. Lea și Rahela au zis: „Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru şi cu averea tatălui nostru şi-a agonisit el toată 

bogăţia aceasta.” 
 3. Iacov a locuit în ţara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. 
 4. Toate sufletele din familia lui Iacov, care au venit în Egipt, erau în număr de şaptezeci. 
 5. „Te-am trezit sub pom; acolo te-a născut mama ta […]” 
   

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

    
 1. În timp ce Iacov vorbea cu păstorii, venea la fântână: 
    
  a. Rehala cu oile 
  b. Rahela cu vadra pe umăr 
  c. Laban 
    
 2. Unde era Iacov când a zis Rahelei și Leii că Dumnezeu a luat toată turma tatălui lor şi i-a dat-o acestuia? 
    
  a. la câmp 
  b. în cortul lui Laban 
  c. în casa lui Laban 
    
 3. Care a fost cea care i-a născut lui Iacov primul său fiu? 
    
  a. Rahela 
  b. Lea 
  c. Bilha 
    
 4. Iuda a zis: „Ţină ce a luat, numai să nu ne facem de ...” 
    
  a. rușine 
  b. ocară 
  c. râs 
    
 5. „Ce aveţi voi să vă uitaţi la Sulamita ca la nişte fete ce joacă în ...?” 
    
  a. cor 
  b. cort 
  c. câmp 
    
    

 
 
 
 

 
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 
3 Acest spațiu este rezervat responsabilului de pregătire (lider de școală duminicală/părinte etc.) 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. Efraim A sămânţa lui va ajunge o ceată de neamuri 
 2. Iacov B a fost binecuvântat ca să ajungă o ceată de noroade 
 3. Betuel C tatăl Milcăi şi Iscăi 
 4. Laban D fratele Rebecăi 
 5. Haran E fiul Milcăi 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Iosif a făcut o lege, care a rămas în picioare până în ziua de azi, și care spunea că: (se cere răspuns complet) 
   

 2. Cine a făcut sau a dat un ospăț, într-un anumit context? (se cere răspuns complet) 
   

 3. Cine s-a îmbogățit din ce în ce mai mult? (2 nume) 
   

 4. „Ţine-ţi, Solomoane, cei ___ de sicli, şi ___ sute fie celor ce păzesc rodul!” 
   

 5. „Acum, da, trăim, fiindcă voi ...” 
   

   

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

   
 1. În visul lui Iacov, Domnul stătea deasupra scării și zicea: „Eu sunt Domnul Dumnezeul ...” 
     
  a. cel Atotputernic 
  b. tatălui tău, Avraam 
  c. lui Isaac  
    
 2. La Betel, Iacov a făcut o juruință, spunând: „Dacă va fi Dumnezeu cu mine şi ..., atunci Domnul va fi Dumnezeul 

meu […] ”4 
    
  a. mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac 
  b. dacă-mi va da pâine să mănânc şi haine să mă îmbrac 
  c. dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu 
    
 3. Ce a zis Rahela când l-a născut pe Iosif? 
    
  a. „Frumos dar mi-a dat Dumnezeu! [...]” 
  b. „Mi-a luat Dumnezeu ocara!" 
  c. „Domnul să-mi mai adauge un fiu!" 

 
 
 
 
 

 
4 „...atunci DOMNUL va fi Dumnezeul meu” exprimă decizia fermă a lui Iacov de a-L face pe Dumnezeul părinților săi (Iahve), Dumnezeul său 
personal, cu care să aibă o legătură mult mai apropiată, mai personală și mai reală decât înainte. Actul acesta este un exemplu pentru noi.  
 


