
Total puncte = ____ / 100 p                                                                                                                                                                                  Biserica „Philadelphia” Trossingen 
Din oficiu = 8p                                                                                                                                                                                                                                               Tabita Flonta 

 Numele: _______________________ 

 
Test cap. 21 – Genesa 

 
I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p 
 
__ 1. Domnul a împlinit față de Sara ce făgăduise.       Genesa 21:1 
__ 2. Sara a rămas însărcinată, și a născut lui Avraam un fiu la bătrânețe, la vremea hotărâtă,  
          despre care-i vorbise unul din cei trei bărbați care au trecut pe la Avraam.    Genesa 21:2 
__ 3. La nașterea fiului său Isaac, Avraam era în vărstă de o sută de ani.     Genesa 21:5 
__ 4. Beer-Șeba înseamnă fântâna jurământului.       Genesa 21:31 
__ 5. Avraam a locuit multă vreme în țara Filistenilor.       Genesa 21:34 
 
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p 
 
1. Cum s-a numit fiul lui Avraam pe care-l născuse Sara?     Genesa 21:3 
a. Isac; 
b. Isaac; 
c. Ismael 
 
2. Cine a zis: „Dumnezeu m-a făcut de râs: oricine v-a auzi v-a râde de mine.”   Genesa 21:6 
a. Sara;  
b. Agar; 
c. Avraam; 
 
3. Cine era Picol?          Genesa 21:22,32 
a. căpetenia oștirii lui Abimelec; 
b. slujitorul lui Avraam; 
c. fiul lui Abimelec; 
 
4. Despre care dintre fiii lui Avraam a spus Dumnezeu: „ va ieși o sămânță, care va purta  Genesa 21:12 
     cu adevărat numele tău”?  
a. numai din Ismael; 
b. numai din Isaac; 
c. ambele variante; 
 
5. De unde a strigat Îngerul lui Dumnezeu pe Agar, când a aruncat copilul sub un tufiș   Genesa 21:15-17 
    și Dumnezeu i-a auzit glasul? 
a. din tufiș; 
b. din spatele tufișului; 
c. din cer; 
 
III. Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p 
 
__ 1. Pustia    a. Paran    Genesa 21:14 
__ 2. Fântâna jurământului b. Beer-Șeba    Genesa 21:31 
__ 3. Pustiul   c. Beer-Șeba    Genesa 21:21 
__ 4. Oi, boi   d. legământ     Genesa 21:27 
__ 5. Șapte mielușele  e. mărturie    Genesa 21:30 
 
IV. Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p 
 
1. Din pricina cui nu i-au plăcut lui Avraam cuvintele Sarei când a spus: „Izgonește pe roaba aceasta  
     și pe fiul ei; căci fiul roabei acesteia nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac.” ?   Genesa 21:10 
_________________________________________________________ 



Genesa cap. 21 

2. Pe unde a rătăcit Agar când a fost izgonită  de Avraam?       Genesa 21:14 
________________________________ ___________________ 
3. Unde a locuit Ismael?________________________________________    Genesa 21:21 
4. De unde a luat Agar nevastă lui Ismael?__________________________________   Genesa 21:21 
5. La ce vârstă a fost tăiat împrejur Isaac?____________________________________________ Genesa 21:4 
 
V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p 
 
1. Ce a făcut Avraam când a fost înțercat Isaac?       Genesa 21:8 
a. a tăiat pe Isaac  împrejur; 
b. a făcut un ospăț mare; 
c. ambele variante; 
 
2. Ce se spune despre Ismael?         Genesa 21:20 
a. Dumnezeu a fost cu el; 
b. a locuit în pustie; 
c. a ajuns vânător cu arcul; 
 
3. Ce a făcut Avraam la Beer-Șeba?        Genesa 21:32,33 
a. legământ cu Abimelec; 
b. a sădit un tamarisc; 
c. a chemat Numele Domnului, Dumnezeului celui veșnic; 
 
VI. Scrie din memorie: (Al cincilea verset de la categoria ta) = 27p 
Ioan 15:12 / Romani 12:9 / Ioan 12:25 / Deuteronom 5:32 / Coloseni 3:25 / Romani 7:18 / Romani 1:16-17 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Total puncte = ____ / 100 p                                                                                                                                                                                  Biserica „Philadelphia” Trossingen 
Din oficiu = 8p                                                                                                                                                                                                                                               Tabita Flonta 

 Numele: _______________________ 

 
Test cap. 21 – 22 – Genesa 

 
I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p 
 
__ 1. Abimelec l-a pus pe Avraam să jure pe Numele lui Dumnezeu că nu-l va înșela niciodată,  Genesa 21:23 
         nici pe el, nici pe copiii lui, nici pe nepoții lui. 
__ 2. Abimelec l-a pus pe Avraam să jure pe Numele lui Dumnezeu că va avea față de el și țara   Genesa 21:23 
          în care locuia ca străin aceeași bunăvoință pe care a avut-o și el față de Avraam. 
__ 3. Avraam a băgat de vină lui Abimelec pentru o fântână de apă pe care puseseră mâna cu   Genesa 21:25 
         sila robii lui Abimelec. 
__ 4. Îngerul lui Dumnezeu a zis Agarei: „Scoală-te, ia copilul și ține-l în brațe; căci voi face din   Genesa 21:18 
          el un neam mare. 
__ 5. Isaac era singurul fiu al lui Avraam pe care-l iubea. 
 
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p 
 
1. Ce animal a luat Avraam cu el când l-a trimis Dumnezeu să aducă ca ardere de tot pe fiul său Isaac? Genesa 22:3  
a. un măgar; 
b. un berbece; 
c. o cămilă; 
 
2. Pe cine a luat Avraam cu el când a pornit spre locul, pe care i-l spusese Dumnezeu să aducă ca  Genesa 22:3 
     ardere de tot pe fiul său Isaac? 
a. pe fiul său Isaac; 
b. două slugi; 
c. ambele variante; 
 
3. Câte zile a călătorit Avraam până a văzut dedeparte locul unde trebuia să aducă arderea de tot? Genesa 22:4 
a. trei zile; 
b. două zile; 
c. o zi; 
 
4. Cine a zis: „Avraame! Avraame! ...Să nu pui mâna pe băiat, și să nu-i faci nimic; căci știu acum  
că te temi de Dumnezeu,întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.”         Genesa 22:11,12  
a. Îngerul Domnului; 
b. Dumnezeu; 
c. ambele variante; 
 
5. Ce a adus Avraam pe altar ca ardere de tot în țara Moria?                    Genesa 22:9-13 
a. pe Isaac; 
b. pe măgarul care îl luase cu el; 
c. un berbece; 
 
III. Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p 
 
__ 1. Ardere de tot    a. Isaac      Genesa 22:2 
__ 2. Încurcat cu coarnele într-un tufiș   b. Avraam     Genesa 22:13 
__ 3. Lemnele     c. Betuel     Genesa 22:6 
__ 4. Focul și cuțitul    d. berbece     Genesa 22:6 
__ 5. Rebeca     e. țara Moria     Genesa 22:23 
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IV. Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p 
 
1. Ce a primit Agar când a fost izgonită de Avraam?      Genesa 21:14 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Când a aruncat Agar copilul sub un tufiș?       Genesa 21:15 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Ce obiecte a luat Avraam cu el pentru arderea de tot?     Genesa 22:6 
___________________________________________________________________________ 

  
 4. _____________a zis: „Să nu pui mâna pe __________şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum   Genesa 22:12 
           că te temi de_______________, întrucât n-ai cruţat pe ______tău, pe singurul tău ___  ,  
           pentru______.” 

  
 5. Te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi anume:  ca   Genesa 22:17 
             ____________________________  şi ca _____________________________________________,  
            şi sămânţa ta va ____________ cetăţile vrăjmaşilor ei. 

 
 
V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p 
 
1. Ce s-a întâmplat după ce Îngerul lui Dumnezeu i-a vorbit lui Agar pe când rătăcea prin Genesa 21:19  
    pustia Beer-Șeba? 
a. Dumnezeu a deschis  ochii Agarei; 
b. Agar a văzut un izvor de apă; 
c. Agar a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea; 
 
2. Ce a cerut Dumnezeu lui Avraam?        Genesa 22:2 
a. să ia pe singurul lui fiu pe care-l iubea; 
b. să meargă în țara Moria; 
c. să-l aducă pe Isaac ca ardere de tot, pe un munte; 
 
3. Ce i-a răspuns Avraam lui Isaac, când l-a întrebat:      Genesa 22:7,8 
       „unde este mielul pentru arderea de tot?”  ? 
a. Isaac, tu ești mielul pentru arderea de tot; 
b. Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot; 
c. Dumnezeu însuși va purta de grijă pentru arderea de tot; 
 
VI. Scrie din memorie: (Al cincilea verset de la categoria ta) = 27p 
Ioan 15:12 / Romani 12:9 / Ioan 12:25 / Deuteronom 5:32 / Coloseni 3:25 / Romani 7:18 / Romani 1:16-17 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Total puncte = ____ / 100 p                                                                                                                                                                                  Biserica „Philadelphia” Trossingen 
 Din oficiu = 8p                                                                                                                                                                                                                                               Tabita Flonta 

 Numele: _______________________ 

 
Test cap. 23 – 24 – Genesa 

 
I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p 
 
__ 1. Domnul a binecuvântat pe Avraam în orice lucru.      Genesa 24:1 
__ 2. Avraam a trimis pe cel mai bătrân rob din casa lui să ia nevastă fiului său Isaac.  Genesa 24:2-9 
__ 3. Rebeca a zis: „Am să scot apă și pentru cămilele tale, până vor bea și se vor sătura” . Genesa 24:19 
__ 4. Când a ajuns robul lui Avraam în cetatea Nahor, era seară, pe vremea când ies femeile  
          să scoată apă.          Genesa 24:11 
__ 5. Isaac s-a întâlnit cu Rebeca într-o seară când ieșise să cugete în taină pe câmp.  Genesa 24:63-65 
 
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p 
 
1. Ce au spus fiii lui Het despre Avraam?       Genesa 23:6 
a. Tu ești ca un înger al lui Dumnezeu în mijlocul nostru; 
b. Tu ești trimisul lui Dumnezeu în mijlocul nostru; 
c. Tu ești ca un domnitor  al lui Dumnezeu în mijlocul nostru; 
 
2. Câți ani a trăit Sara?          Genesa 23:1 
a. 127 de ani; 
b. 107 ani; 
c. 117 ani; 
 
3. Cum se numește peștera din ogorul pe care l-a cumpărat Avraam, ca s-o îngroape pe Sara? Genesa 23:9  
a. Mamre; 
b. Maaca; 
c. Macpela; 
  
4. Sara a murit la:          Genesa 23:2 
a. Chiriat-Arba; 
b. Hebron; 
c. ambele variante; 
  
5. Cât a costat ogorul pe care l-a cumpărat Avraam de la Efron, ca ogor pentru înmormântare? Genesa 23:15 
a. 400 de sicli de argint; 
b. 400 de sicli de aur; 
c. 4000 de sicli de argint; 
 
III. Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p 
 
__ 1. Era fecioară  a. Milca      Genesa 24:16 
__ 2. Era nevasta lui Nahor b. Rebeca     Genesa 24:24 
__ 3. Era fata lui Betuel  c. Rebeca     Genesa 24:24 
__ 4. Era fratele Rebecii  d. Efron     Genesa 24:29 
__ 5. Hetitul   e. Laban     Genesa 23:10 
 
IV. Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p 
 
1. Ce ocupație avea robul pe care l-a trimis  Avraam să ia nevastă fiului său Isaac?   Genesa 24:2 
_________________________________________________________________________ 

2. Ce dar i-a dat robul lui Avraam Rebecii după ce a scos apă și pentru cămile?    Genesa 24:22 
_________________________________________________________________________ 



Genesa cap. 23 – 24  

3. „_______________ să fie Domnul, Dumnezeul stăpânului meu Avraam, care n-a părăsit   Genesa 24:27 
     _______________ și _________________  Lui față de stăpânul meu! ___________ m-a 
     îndreptat în _________  ____________ stăpânului meu.” 
4. Ce daruri a primit Rebeca, după ce familia ei a acceptat ca Rebeca să meargă cu robul lui Avraam? Genesa 24:53 
__________________________________________________________________________ 

5. Ce daruri au primit fratele și mama Rebecii de la robul lui Avraam?     Genesa 24:53 
__________________________________________________________________________ 
 
V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p 
 
1. Ce a luat cu el, robul lui Avraam când a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor  
     să ia nevastă lui Isaac?         Genesa 24:10 
a. zece cămile; 
b. pe Isaac; 
c. toate lucrurile de preț ale lui Avraam; 
 
2. Ce l-a pus Avraam pe robul său să jure când l-a trimis să caute nevastă fiului său Isaac? Genesa 24:3-8 
a. să nu ia fiului său Isaac nevastă dintre fetele Cananiților; 
b. să se ducă la rudele lui să ia nevastă fiului său Isaac; 
c. să nu ducă cu el pe fiul său Isaac; 
 
3. Care a fost semnul care l-a pus robul lui Avraam înaintea Domnului să cunoască, că Domnul 
     s-a îndurat de stăpânul său Avraam?        Genesa 24:14 
a. fata care va ieși să scoată apă și va fi cea mai frumoasă dintre toate; 
b. fata care va ieși să scoată apă și la crererea lui va răspunde: „Bea domnul meu” ; 
c. fata care va ieși să scoată apă și la crererea lui va răspunde: „Bea și am să dau de băut și cămilelor tale” ; 
 
VI. Scrie din memorie: (Al cincilea verset de la categoria ta) = 27p 
Ioan 15:12 / Romani 12:9 / Ioan 12:25 / Deuteronom 5:32 / Coloseni 3:25 / Romani 7:18 / Romani 1:16-17 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Total puncte = ____ / 100 p                                                                                                                                                                                  Biserica „Philadelphia” Trossingen 
Din oficiu = 8p                                                                                                                                                                                                                                               Tabita Flonta 

 Numele: _______________________ 

 
Test cap. 24 – 25 – Genesa 

 
I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p 
 
__ 1. Tatăl și mama Rebecii au zis: „Fata să mai rămână câtva timp cu noi, măcar vreo zece zile:  Genesa 24:55 
          pe urmă, poate să plece”. 
__ 2. Isaac a dus pe Rebeca în cortul lui; a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o.  Genesa 24:67 
__ 3. Avraam a dat lui Isaac toate averile sale.        Genesa 25:5 
__ 4. Nebaiot era întâiul născut a lui Ismael.        Genesa 25:13 
__ 5. Fiii lui Ismael au locuit de la Havila până la Șur, care este în fața Egiptului, cum mergi   Genesa 25:18 
         spre Mesopotamia. 
 
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p 
 
1. Care dintre fiii lui Avraam l-au îngropat pe Avraam?     Genesa 25:9 
a. Isaac și Iocșan; 
b. Isaac și Ișbac; 
c. Isaac și Ismael; 
 
2. Avraam a trăit:         Genesa 25:7 
a. o sută șaptezeci și cinci de ani; 
b. o sută treizeci și șapte de ani; 
c. o sută douăzeci și șapte de ani; 
 
3. Câți ani a trăit Ismael?        Genesa 25:17 
a. o sută șaptezeci și cinci de ani; 
b. o sută treizeci și șapte de ani; 
c. o sută douăzeci și șapte de ani; 
 
4. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă-sa, căci era__________.   Genesa 25:21 
a. stearpă; 
b. bolnavă; 
c. ambele variante; 
 
5. Pentru ce motiv s-a dus Rebeca să întrebe pe Domnul pe când era însărcinată? Genesa 25:22 
a. pentru că era stearpă; 
b. pentru că era tristă, că nu avea copii; 
c. pentru că copiii se băteau în pântecele ei; 
 
III. Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p 
 
__ 1. Lahai-Roi  a. fiii lui Het       Genesa 24:62 
__ 2. Chetura  b. peșteră       Genesa 25:1 
__ 3. Betuel   c. Arameul       Genesa 25:20 
__ 4. Macpela  d. nevasta lui Avraam      Genesa 25:9 
__ 5. ogor  e. fântână       Genesa 25:10 
 
IV. Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p 
 
1. Isaac locuia lângă ___________  „_______________________” .   Genesa 25:11 
2. Prin cine a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale?________________ Genesa 24:67 
3. Cum se numeau fiii care s-au născut lui Isaac și Rebeca?______________________ Genesa 25:25,26  
4. Esau a ajuns un_______________  ___________________.    Genesa 25:27 



Genesa cap. 24 – 25  

5. Iacov era un _________   ____________ .      Genesa 25:27 
 
V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p 
 
1. Ce răspuns  i-a dat Domnul Rebecii când a mers să întrebe pe Domnul,  
     pe când era însîrcinată?        Genesa 25:23  
a. două neamuri sunt în pântecele tău; 
b. două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău; 
c. cel mai mare va sluji celui mai mic; 
 
2. De ce iubea Isaac pe Esau?        Genesa 25:28 
a. pentru că era un vânător  îndemânatic; 
b. pentru că își petrecea vremea mai mult pe câmp; 
c. pentru că mânca din vânatul lui; 
 
3. Pe ce și-a vândut Esau dreptul de întâi născut?     Genesa 25:30-34 
a. pe patru sute de sicli de arginți; 
b. pe patru sute de sicli de aur; 
c. pe o ciorbă de linte; 
 
VI. Scrie din memorie: (Al cincilea verset de la categoria ta) = 27p 
Ioan 15:12 / Romani 12:9 / Ioan 12:25 / Deuteronom 5:32 / Coloseni 3:25 / Romani 7:18 / Romani 1:16-17 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Total puncte = ____ / 100 p                                                                                                                                                                                  Biserica „Philadelphia” Trossingen 
Din oficiu = 8p                                                                                                                                                                                                                                               Tabita Flonta 

 Numele: _______________________ 

 
Test cap. 25 – 26 – Genesa 

 
I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p 
 
__ 1. Dumnezeu a binecuvântat pe Isaac după moartea tatălui său Avraam.   Genesa 25:11 
__ 2. Avraam și Sara au fost îngropați în peștera Macpela, în ogorul lui Efron care este  
          față în față cu Mamre.         Genesa 25:9-10 
__ 3. Ca răsplată pentru că Avraam a ascultat de porunca Domnului, Domnul i-a promis lui  
          Isaac că îi va înmulți sămânța ca stele cerului și toate neamurile pământului vor fi  
          binecuvântate în sămânța lui.        Genesa 26:4,5 
__ 4. Isaac a locuit la Gherar până a fost izgonit de Abimelec.     Genesa 26:1-16 
__ 5. Domnul i S-a arătat lui Isaac pe când era la Gherar și i-a spus să se coboare în Egipt. Genesa 26:1,2 
 
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p 
 
1. De ce s-a dus Isaac la Abimelec  împăratul Filistenilor?     Genesa 26:1 
a. să facă legământ cu el; 
b. să iscodească țara; 
c. în țara unde locuia a venit o foamete; 
 
2. Unde a locuit Isaac după ce i S-a arătat Domnul în țara Filistenilor?    Genesa 26:6 
a. s-a dus în Egipt; 
b. s-a întors lângă fântâna „Lahai-Roi”; 
c. la Gherar; 
 
3. Ce poruncă a dat Abimelec întregului norod cu privire la Isaac și Rebeca?   Genesa 26:11 
a. „cine se va atinge de ce are Isaac va fi omorât”; 
b. „cine se va atinge de nevasta lui Isaac va fi omorât”; 
c. „cine se va atinge de omul acesta sau de nevasta lui va fi omorât”; 
 
4. Abimelec  i-a zis lui Isaac:         Genesa 26:16 
a. „pleacă de la noi, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi”; 
b. „pleacă de la noi, căci ai ajuns foarte bogat”; 
c. „pleacă de la noi, căci țara aceasta este a noastră”; 
 
5. Cu ce au umplut Filistenii fântânile săpate pe vremea lui Avraam?    Genesa 26:15 
a. cu pietre; 
b. cu nisip; 
c. cu țărână; 
 
III. Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p 
 
__ 1. roș de tot, ca o manta de păr  a. Iacov     Genesa 25:25 
__ 2. cel ce ține de călcâi    b. Esau     Genesa 25:26 
__ 3. își petrecea vremea mai mult pe câmp  c. Esau     Genesa 25:27 
__ 4. stătea acasă în corturi   d. Esau     Genesa 25:27 
__ 5. rupt de oboseală     e. Iacov     Genesa 25:29 
 
IV. Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p 
 
1. Ce spunea Isaac, când oamenii locului  îi puneau întrebări cu privire la nevastă-sa?  Genesa 26:7 
____________________________________________________________________ 
 



Genesa cap. 25 – 26  

2. Isaac a făcut _________________ în țara Filistenilor, și a strâns _____  ___________ în  Genesa 26:12 
     anul acela, căci ____________  la  __________________ .  
3. Unde și-a așezat Isaac locuința, când Abimelec i-a zis să plece de la ei?   Genesa 26:17 
_____________________________________________________________________ 

4. Ce înseamnă Șiba?______________________________     Genesa 26:32,33 
5. Unde locuia Isaac, când Abimelec a venit la el ca să facă jurământ cu el?   Genesa 26:23-33 
_______________________________________ 
 
V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect - 5 puncte fiecare). = 15p 
 
1. Ce a răspuns Isaac când Abimelec l-a chemat și i-a zis:      Genesa 26:9 
    „Nu mai încape îndoială că e nevastă-ta. Cum ai putut zice: Este soru-mea”?  
a. am zis așa, pentru că Rebeca este foarte frumoasă; 
b. am zis așa, ca să nu mor din pricina ei; 
c. am zis așa ca să capăt trecere înaintea oamenilor; 
 
2. De ce îl pizmuiau Filistenii pe Isaac?          Genesa 26:14 
a. Isaac avea cirezi de vite;       (a pizmui = a invidia,  
b. Isaac avea turme de oi;           cirezi = grupuri numeroase de animale) 
c. Isaac avea un mare număr de robi; 
 
3. Ce au zis: Abimelec, Ahuzat și Picol  când au venit la Isaac din Gherar?   Genesa 26:28,29 
a.  vedem lămurit că Domnul este cu tine; 
b. să fie un jurământ între noi și tine; 
c. tu acum ești binecuvântat de Domnul; 
 
VI. Scrie din memorie: (Al șaselea verset de la categoria ta) = 27p 
1Corinteni 4:20 / Exod 19:5 / Exod 20:2-3 / Ezra 7:10 / 2Timotei 1:9 / Evrei 10:39 / 2Timotei 2:19 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Total puncte = ____ / 100 p                                                                                                                                                                                  Biserica „Philadelphia” Trossingen 
Din oficiu = 8p                                                                                                                                                                                                                                               Tabita Flonta 

 Numele: _______________________ 

 
Test cap. 26 – 27 – Genesa 

 
I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p 
 
__ 1. Isaac a săpat din nou fântânile de apă, pe care le săpaseră robii tatălui său Avraam ,  
           și pe care le astupaseră Filistenii, și le-a pus aceleași nume.    Genesa 26:18 
__ 2. Isaac a dat un ospăț lui Abimelec și celor care îl însoțeau când au venit să facă 
          legământ cu el la Beer-Șeba.        Genesa 26:28-30 
__ 3. Nevestele pe care și le-a luat Esau au fost o pricină de mare amărăciune pentru  
           Isaac și Rebeca.           Genesa 26:34-35 
__ 4. Rebeca a acultat ce îi spunea Isaac fiului său Esau.      Genesa 27:5 
__ 5. Isaac nu l-a cunoscut pe Iacov pentru că mâinile îi erau păroase ca mâinile  
         fratelui său Esau.          Genesa 27:23 
 
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p 
 
1. Cum se numeau nevestele lui Esau?        Genesa 26:34 
a. Rahela, Iudita; 
b. Basmat, Lea; 
c. Iudita, Basmat; 
 
2. Ce animale a pregătit Rebeca pentru Isaac, ca Iacov să primească binecuvântarea   Genesa 27:9 
    de la tatăl său? 
a. doi miei; 
b. doi iezi; 
c. doi viței; 
 
3. Ce a zis Isaac, când Iacov s-a apropiat de tatăl său, și l-a pipăit?    Genesa 27:22 
a. glasul este glasul lui Iacov; 
b. mâinile sunt mâinile lui Esau; 
c. ambele variante; 
 
4. Când a simțit Isaac mirosul hainelor  care le avea Iacov?     Genesa 27:26-27 
a. când Iacov s-a apropiat și a sărutat pe Isaac; 
b. când Iacov a intrat la tatăl său, să îi ducă mâncarea; 
c. când Iacov s-a apropiat, și Isaac i-a pipăit mâinile; 
 
5. Cum a reacționat Esau, când tatăl său i-a zis că Iacov va rămânea binecuvântat?  Genesa 27:33,34 
a. s-a mâniat pe Iacov; 
b. nu i-a păsat, pentru că își vânduse dreptul de întâi născut lui Iacov; 
c. a scos mari țipete pline de amărăciune; 
 
III. Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p 
 
__ 1. Esec  a. căpetenia oștirii lui Abimelec     Genesa 26:20 
__ 2. Sitna  b. ceartă       Genesa 26:21 
__ 3. Rehobot  c. gâlceavă       Genesa 26:22 
__ 4. Ahuzat  d. lărgime       Genesa 26:26 
__ 5. Picol  e. prietenul lui Abimelec     Genesa 26:26 
 
 
 
 



Genesa cap. 26 – 27  

IV. Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p 
 
1. Cu ce haine s-a îmbrăcat Iacov când a mers la tatăl său Isaac, să fie binecuvântat?  Genesa 27:15 
____________________________________________________________________ 
 
2. Rebeca a acoperit cu pielea iezilor ___________  și  _________ lui Iacov, căci erau fără păr. Genesa 27:16 
3. De ce zicea Esau în inima sa: „ Zilele de bocet pentru tatăl meu sunt aproape și apoi am să  
     ucid pe fratele meu Iacov” ?         Genesa 27:41 
______________________________________________________________________ 

4. Unde l-a trimis Rebeca pe Iacov pănă se va potoli mânia lui Esau?    Genesa 27:43,44 
_______________________________________________________________________ 
 
5. Din pricina cui i-a zis Rebeca lui Isaac că s-a scârbit de viață?______________________ Genesa 27:46 
 
V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect - 5 puncte fiecare). = 15p 
 
1. Isaac i-a zis lui Esau:          Genesa 27:2-4 
a. ia-ți armele, tolba și arcul; 
b. du-te la câmp și adu-mi vânat; 
c. fă-mi o mâncare, cum îmi place mie, și adu-mi s-o mănânc,  
    ca să te binecuvinteze sufletul meu înainte da a muri; 
 
2. Care dintre următoarele afirmații fac parte din binecuvântarea lui Isaac pentru Iacov? Genesa 27:27-29 
a. mirosul fiului meu este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul; 
b. să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug; 
c. să-ți fie supuse noroadele și neamuri să se închine înaintea ta; 
 
3. Esau a zis:           Genesa 27:36 
a. Iacov m-a înșelat de două ori; 
b. Iacov mi-a luat dreptul de întâi născut; 
c. Iacov a venit și mi-a luat și binecuvântarea; 
 
VI. Scrie din memorie: (Al șaselea verset de la categoria ta) = 27p 
1Corinteni 4:20 / Exod 19:5 / Exod 20:2-3 / Ezra 7:10 / 2Timotei 1:9 / Evrei 10:39 / 2Timotei 2:19 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Total puncte = ____ / 100 p                                                                                                                                                                                  Biserica „Philadelphia” Trossingen 
Din oficiu = 8p                                                                                                                                                                                                                                               Tabita Flonta 

 Numele: _______________________ 

 
Test cap. 28 – Genesa 

 
I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p 
 
__ 1. Isaac a trimis pe Iacov în casa lui Betuel, și să-și ia o nevastă dintre fetele lui Betuel. Genesa 28:2 
__ 2. Mahalat era fata lui Ismael și sora lui Nebaiot.      Genesa 28:9 
__ 3. Domnul stătea deasupra scării pe care o visase Iacov în drum spre Haran.   Genesa 28:13 
__ 4. Domnul i-a promis lui Iacov că nu-l va părăsi până nu va împlini ce i-a spus.  Genesa 28:15 
__ 5. Iacov a zis: dacă mă voi întoarce sănătos în casa tatălui meu, atunci Domnul   Genesa 28:21 
          va fi Dumnezeul meu. 
 
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p 
 
1. Ce obiect și-a pus Iacov căpătâi, în locul în care a rămas peste noapte în drumul spre Haran? Genesa 28:11 
a. o pernă; 
b. o piatră; 
c. o manta; 
 
2. Ce a spus Iacov când s-a trezit din somn?       Genesa 28:16 
a. am știut că Domnul o să fie cu mine; 
b. n-am știut că Domnul este în locul acesta; 
c. cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut; 
   
3. Ce înseamnă Betel?          Genesa 28:19 
a. casa lui Dumnezeu; 
b. poarta cerurilor; 
c. ambele variante; 
 
4. Cum se numea cetatea înainte să îi pună Iacov numele Betel?    Genesa 28:19 
a. Beer-Șeba; 
b. Luz; 
c. Padan-Aram; 
  
5. Cum o chema pe nevasta lui Esau care și-a luat-o după ce Iacov plecase la Padan-Aram? Genesa 28:6-9 
a. Rahela; 
b. Lea; 
c. Mahalat; 
 
III. Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p 
 
__ 1. Mahalat  a. fiul lui Betuel      Genesa 28:9 
__ 2. Nebaiot  b. casa lui Dumnezeu     Genesa 28:9 
__ 3. Betel  c. fratele Rebecii     Genesa 28:19 
__ 4. Laban  d. fratele lui Mahalat     Genesa 28:5 
__ 5. Laban  e. Ismael      Genesa 28:5 
 
IV. Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p 
 
1. Ce poruncă a primit Iacov de la tatăl său înainte să plece la Padan-Aram?   Genesa 28:1 
_______________________________________________________________ 

 
 



Genesa cap. 28 

2. Iacov s-a trezit din somn... I-a fost frică și a zis:      Genesa 28:17 
-_________________________________________________________________________ 
-_________________________________________________________________________ 
 
3. Ce a turnat Iacov peste piatra care o avusese căpătâi?____________________________ Genesa 28:18 
4.Ce nume a dat Iacov locului unde a rămas peste noapte?__________________________ Genesa 28:19 
5. Piatra aceasta pe care am pus-o ca __________ de ______________  ______________,  
     va fi __________ lui Dumnezeu.        Genesa 28:22 
 
V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p 
 
1. Unde l-a trimis Isaac pe Iacov să își ia nevastă?      Genesa 28:2 
a. la Padan-Aram; 
b. în casa lui Betuel; 
c. la fratele mamei sale, Rebeca; 
 
2. Ce a visat Iacov în locul unde a rămas peste noapte în drumul spre Haran?   Genesa 28:12 
a. o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer; 
b. îngerii lui Dumnezeu se coborau pe scara aceea; 
c. îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea; 
 
3. Care dintre afirmațiile de mai jos sunt promisiuni ale lui Dumnezeu pentru Iacov?  Genesa 28:13-15 
a. pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminței tale; 
b. sămânța ta va fi ca pulberea pământului și toate familiile pământului  
     vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta; 
c. Eu sunt cu tine și te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge,  
     și te voi aduce înapoi în țara aceasta; 
 
VI. Scrie din memorie: (Al șaselea verset de la categoria ta) = 27p 
1Corinteni 4:20 / Exod 19:5 / Exod 20:2-3 / Ezra 7:10 / 2Timotei 1:9 / Evrei 10:39 / 2Timotei 2:19 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Total puncte = ____ / 100 p                                                                                                                                                                                  Biserica „Philadelphia” Trossingen 
Din oficiu = 8p                                                                                                                                                                                                                                               Tabita Flonta 

 Numele: _______________________ 

 
Test cap. 28 – 29 – 30 – Genesa 

 
I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p 
 
__ 1. Iacov a zis: „Domnul va fi Dumnezeul meu dacă îmi va da pâine să mănânc și  Genesa 28:20,21 
          haine să mă îmbrac”. 
__ 2. Iacov i-a slujit lui Laban pentru Rahela șapte ani și anii aceștia i s-au părul ca   Genesa 29:20 
          vreo câteva zile, pentru că o iubea. 
__ 3. Rahela i-a zis lui Iacov: „Dă-mi copii ori mor!” .      Genesa 30:1 
__ 4. Rahela a zis: „ Domnul a văzut mâhnirea din inima mea, și acum bărbatul meu are  Genesa 29:32 
          să mă iubească negreșit”. 
__ 5. Iacov s-a mâniat pe Rahela, și a zis: „Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu,    Genesa 30:2 
          care te-a oprit să ai copii?” 
 
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p 
 
1. Cine păzea oile lui Laban?         Genesa 29:9 
a. Laban; 
b. Rahela; 
c. Lea; 
 
2. Cum se chema fata cea mai mare a lui Laban?      Genesa 29:16 
a. Lea; 
b. Rahela; 
c. Zilpa; 
 
3. Care dintre fiii lui Lea a găsit mandragorele pe câmp?     Genesa 30:14 
a. Ruben; 
b. Simeon; 
c. Levi; 
 
4. Cum se chemau fiii Bilhei?         Genesa 30:5-8 
a. Dan, Neftali; 
b. Dan, Așer; 
c. Neftali, Gad; 
 
5. Cum se numeau fiii Zilpei?         Genesa 30:10-13 
a. Dan, Neftali; 
b. Așer, Dan; 
c. Gad, Așer; 
 
III. Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p 
 
__ 1. Lea  a. Lăudat să fie Domnul       Genesa 29:17 
__ 2. Rahela  b. avea ochii slabi       Genesa 29:17 
__ 3. Iuda  c. frumoasă la statură și mândră la față     Genesa 29:35 
__ 4. Ruben  d. ascultare        Genesa 29:32 
__ 5. Simeon  e. vedeți fiu        Genesa 29:33 
 
IV. Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p 
 
1. Cum se numea roaba lui Lea?_______________      Genesa 29:24 
 



Genesa cap. 28 – 29 – 30  

2. Cum se numea roaba Rahelei?_______________      Genesa 29:29 
 
3. Ce înseamnă Neftali?__________________________________    Genesa 30:8 
 
4. Ce înseamnă Isahar?___________________________________ 
 
5. Rahela a rămas însărcinată, și a născut un fiu și a zis:      Genesa 30:23,24 
________________________________________________ !  
Și i-a pus numele _____________(Adaos) 
 
V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p 
 
1. Ce a făcut Laban când l-a întâlnit pe Iacov?       Genesa 29:13 
a. l-a îmbrățișat; 
b. l-a sărutat; 
c. l-a dus în casă; 
 
2. Ce a făcut Iacov când a văzut-o pe Rahela?       Genesa 29:10,11 
a. s-a apropiat, a prăvălit piatra de pe gura fântânii; 
b. a adăpat turma lui Laban; 
c. a sărutat pe Rahela și a început să plângă tare; 
 
3. Cum se numesc copiii lui Iacov născuți de Lea?      Genesa 29:32-35 
a. Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Așer, Gad, Isahar, Zabulon, Dina;      30:18-21 
b. Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Așer, Isahar, Zabulon, Dina;  
c. Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, Dina; 
 
VI. Scrie din memorie: (Al șaselea verset de la categoria ta) = 27p 
1Corinteni 4:20 / Exod 19:5 / Exod 20:2-3 / Ezra 7:10 / 2Timotei 1:9 / Evrei 10:39 / 2Timotei 2:19 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 


