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Simulare 1 PARTICIPANT PUNCTAJ CORECTOR 

2-3 – 25+    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Toate sufletele din familia lui Iacov, care au venit în Egipt, erau în număr de 70. 
 2. Debora a fost doica Rebecăi. 
 3. Arioc a fost împăratul Elasarului. 
 4. Picol a fost căpetenia oștirii lui Abimelec. 
 5. Potifar a fost dregătorul lui faraon. 
   

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

    
 1. Frații lui Iosif au trimis să spună acestuia cuvintele tatălui lor: „Oh! iartă nelegiuirea fraţilor tăi şi păcatul lor, căci 

ţi-au făcut rău!" Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău!” Când a auzit Iosif cuvintele acestea: 
    
  a. s-a mâniat 
  b. s-a mirat 
  c. a plâns 
    
 2. Saul era un fiu dintr-o femeie canaanită, iar tatăl său se numea: 
    
  a. Esau 
  b. Simeon 
  c. Iuda 
    
 3. Rahela a murit şi a fost îngropată: 
    
  a. mai jos de Betel 
  b. pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem 
  c. sub stejarul Paran 
    
 4. Cui a zis Domnul: „Îţi voi face sămânţa ca pulberea pământului de mare; aşa că, dacă poate număra cineva 

pulberea pământului, şi sămânţa ta va putea să fie numărată.” ? 
    
  a. Avram 
  b. Iacov 
  c. Agar 
    
 5. „Fântâna Celui Viu care mă vede” este: 
    
  a. între Cades și Bared 
  b. între Betel și Ai 
  c. în pustiul Beer-Șeba 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. Iacov A A zidit un altar Domnului lângă stejarii lui Mamre. 
 2. Avram B „Fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea 

ta.” 
 3. Iuda C „...hotarul lui se va întinde înspre Sidon.” 
 4. Iosif D „Arcaşii l-au aţâţat, au aruncat săgeţi şi l-au urmărit cu 

ura lor.” 
 5. Zabulon E Şi-a zidit o casă şi a făcut colibe pentru turme. 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
     
 1. „Iosif a locuit în Egipt, el şi casa tatălui său; şi a trăit ___ ani. ___ a văzut pe fiii lui Efraim până la al ___ neam; şi 

fiii lui Machir, fiul lui ___, s-au născut pe genunchii lui.” 
   

 2. „La început, Dumnezeu a făcut ___ şi ___. Pământul era ___ şi ___; peste faţa adâncului de ape era ___, şi 
Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra ___.” 

   

 3. „Dar, în anul al ___ Chedorlaomer şi împăraţii care erau cu el au pornit, şi au bătut pe Refaimi la Aşterot-
Carnaim, pe ___ la Ham, pe ___ la Şave-Chiriataim […]” 

   

 4. Când Iacov a crezut că o fiară sălbatică l-a mâncat pe Iosif: ___, ___, ___.  (notați cele 3 răspunsuri complete) 
   

 5. Abimelec, împăratul filistenilor, uitându-se pe fereastră, a văzut pe Isaac ___ cu nevasta sa, Rebeca. 
   

   

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

   
 1. Faraon a trimis să cheme pe ... ca să istorisească visele lui. 
     
  a. Iosif 
  b. toți magii 
  c. toți înțelepții Egiptului 
    
 2. Ce a îngropat Iacov în pământ, sub stejarul de lângă Sihem? 
    
  a. cerceii 
  b. idolii 
  c. dumnezeii străini 
    
 3. Care din afirmațiile de mai jos este adevărată? 
    
  a. „Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om” 
  b. „Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului, şi le-a adus la om” 
  c. „Şi omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului” 

 
 
 
 
 
 


