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Testul 46 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

10-11, 18-25    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. A doua zi, după ce toţi bărbaţii din Sihem au fost tăiaţi împrejur, Simeon şi Levi, fraţii Dinei, şi-au luat 

fiecare sabia, și s-au năpustit asupra cetăţii. 
 2. Timna era nevasta lui Elifaz, fiul lui Esau. 
 3. Dumnezeu a zis lui Iacov să se suie la Betel, să locuiască acolo și să ridice un altar Dumnezeului care i S-a 

arătat când fugea de fratele tău, Esau. 
 4. Movila se mai numeşte şi Miţpa pentru că Iacov a zis: „Domnul să vegheze asupra mea şi asupra ta când ne 

vom pierde din vedere unul pe altul.” 
 5. Iuda a trimis pe Hira, prietenul său ca să scoată zălogul din mâinile lui Tamar. 
   

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

    
 1. Cuvintele lui Iacov: „Am văzut pe Dumnezeu faţă în faţă şi totuşi am scăpat cu viaţă” se referă la: 
    
  a. Mahanaim 
  b. Betel 
  c. Peniel 
    
 2. În urmă s-au apropiat ... şi s-au aruncat cu faţa la pământ, la întâlnirea lui Iacov cu Esau. 
    
  a. Lea şi copiii ei 
  b. Iosif şi Rahela 
  c. roabele cu copiii lor 
    
 3. Iacov a trecut înainte şi s-a aruncat cu faţa la pământ de ... ori, până ce s-a apropiat de tot de fratele său. 
    
  a. 2 
  b. 3 
  c. 7 
    
 4. Cine și despre cine a zis astfel: „Oamenii aceştia au gânduri de pace faţă de noi; să rămână, dar, în ţară şi să 

facă negoţ”  ? 
    
  a. Abimelec despre Isaac și oamenii lui 
  b. Hamor şi fiul său, Sihem despre fiii lui Iacov 
  c. Esau despre Iacov și oamenii lui 
    
 5. Cine nu era de față când Iosif a fost vândut ismaeliților? 
    
  a. Iuda 
  b. Ruben 
  c. Simeon 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. inima înţeleptului  A este la stânga lui 
 2. inima nebunului B este la dreapta lui 
 3. nebunia C în locuri de jos 
 4. bogaţii D oboseşte pe cel ce nu cunoaşte drumul spre cetate 
 5. truda nebunului E în dregătorii înalte 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Iacov a slujit ___ ani pentru ... ale lui Laban şi ___ ani pentru ___ acestuia. 
   

 2. Iacov a zis lui Esau: „[…] m-am uitat la faţa ta cum se uită cineva la ...” 
   

 3. Ce a făcut Iacov la Sucot? (2 lucruri) 
   

 4. Când Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem, a ridicat un altar pe care l-a numit: 
   

 5. Iacov şi toţi cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în ţara Canaan. A zidit acolo un altar şi a numit locul 
acela: ____ căci acolo i Se descoperise Dumnezeu, când fugea de fratele său. 

   

   

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

   
 1. Cine și pe cine a înșelat, cu o anumită ocazie? 
     
  a. Laban pe Iacov 
  b. Iacov pe Laban 
  c. Iacov pe Esau  
    
 2. Iacov a zis lui Laban: „Care este ... de mă urmăreşti cu atâta înverşunare?” 
    
  a. nelegiuirea mea 
  b. păcatul meu 
  c. greșeala mea  
    
 3. Printre altele, Iacov a zis lui Laban: 
    
  a. „Iată, douăzeci de ani am stat în casa ta” 
  b. „Nu ţi-am adus acasă vite sfâşiate de fiare” 
  c. „N-am mâncat berbeci din turma ta” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


