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

Numele: _______________________ 

 
Test cap. 30 – 31 – 32  – Genesa 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p 
 
__ 1. Domnul a binecuvântat pe Laban ori încotro a mers Iacov.     Genesa 30:30 
__ 2. Oile zămisleau uitându-se la nuiele, și făceau miei bălțați, seini și pestriți.   Genesa 30:39 
__ 3. Oile slabe erau pentru Iacov, iar cele tari pentru Laban.     Genesa 30:42 
__ 4. Fiii lui Laban ziceau: „Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru, și cu averea tatălui nostru  Genesa 31:1 
          și-a agonisit el toată bogăția aceasta.” 
__ 5. Laban a despărțit toți țapii bălțați și seini, caprele care erau seine și pestrițe, toate cele  Genesa 30:35,36 
          ce aveau alb pe ele și toți mieii negrii și le-a dat în mâinile fiilor săi, iar Iacov păștea  
          celelalte oi ale lui Laban. 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p 
 
1. De câte ori i-a schimbat Laban simbria lui Iacov? (simbrie = plată, salariu, leafă, răsplată) Genesa 31:7 
a. de cinci ori; 
b. de zece ori; 
c. de douăzeci de ori; 
 
2. Câtă distanță a pus Laban între turma care a dat-o în mâinile fiilor săi și celelalte oi ale lui,  Genesa 30:35,36 
     care o păștea Iacov? 
a. o depărtare de trei zile de drum; 
b. o depărtare de șapte zile de drum; 
c. o depărtare de zece zile de drum; 
 
3. Cine a furat idolii lui Laban?         Genesa 31:19 
a. Lea; 
b. Bilha; 
c. Rahela; 
 
4. Unde era Laban când i s-au furat idolii?       Genesa 31:19 
a. se dusese să-și tundă oile; 
b. la câmp; 
c. se dusese să-și pască oile; 
 
5. Cât timp a urmărit Laban pe Iacov?        Genesa 31:23 
a. cale de trei zile; 
b. cale de cinci zile; 
c. cale de șapte zile; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p 
 
__ 1. nuiele    a. pentru Lea și Rahela     Genesa 30:38 
__ 2. Laban    b. jgheaburi, adăpători     Genesa 31:20 
__ 3. Rahela    c. pentru turma lui Laban    Genesa 31:19 
__ 4. Iacov a slujit lui Laban 14 ani d. Arameul      Genesa 31:41 
__ 5. Iacov a slujit 6 ani   e. idoli       Genesa 31:41 
 
 
Jgheaburi = conductă sau canal deschis în partea superioară , făcute în piatră sau intr-un trunchi de lemn,etc.,                 
         permițând scurgerea unui lichid 
 



Genesa cap. 30,31,32 

IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p 
 
1. Ce fel de nuiele punea Iacov în jgheaburi și adăpători, sub ochii oilor când veneau   Genesa 30:37 
    să bea apă?___________________________________________________________ 
2. Oile zămisleau uitându-se la _______________ și făceau miei __________________,  Genesa 30:39 
     _____________________ și _______________________ . 
 
3. Cine a luat toată turma lui Laban și i-a dat-o lui Iacov? _______________________  Genesa 31:8,9 
4. Ce i-a zis Dumnezeu lui Laban Arameul când i s-a arătat noaptea în vis?   Genesa 31:24 
______________________________________________________________ 
 
5.Cât timp a slujit Iacov lui Laban?__________________________________   Genesa 31:41 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p 
 
1. Când a spus Iacov: „Lasă-mă să plec, ca să mă duc acasă în țara mea.” ?   Genesa 30:25 
a. după ce Iacov s-a îmbogățit; 
b. după ce au crescut copiii lui Iacov; 
c. după ce a născut Rahela pe Iosif; 
 
2. Cum l-a înșelat Iacov pe Laban?         Genesa 31:20 
a. a luat pe Lea și Rahela fără permisiunea lui; 
b. a luat toată turma și bogățiile care le avea și a plecat în Canaan;  
c. nu a înștiințat pe Laban de fuga sa; 
 
3. Ce i-a zis Laban lui Iacov când l-a urmărit și l-a ajuns la muntele Galaad?   Genesa 31:26-28 
a. pentru ce m-ai înșelat și mi-ai luat fetele ca pe niște roabe luate cu sabia; 
b. pentru ce ai fugit pe ascuns, m-ai înșelat și nu mi-ai dat de știre; 
c. nu mi-ai îngăduit nici măcar să-mi sărut nepoții și fetele; 
 
VI. Scrie din memorie: (Al șaptelea verset de la categoria ta) = 27p 
Exod 2:25/ Numeri 23:19/ Rut 2:12/ Romani 2:13/ Tit 3:5/ 1 Ioan 4:20/ Evrei 13:15 
 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 Numele: _______________________ 

 
Test cap. 31 – 32  – Genesa 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p 
 
__ 1. Iacov i-a zis lui Laban: „Am fugit, fiindcă mi-era frică, gândindu-mă că poate îmi vei lua   Genesa 31:31 
          înapoi fetele tale”. 
__ 2.  Iacov i-a zis lui Laban: „douăzeci de ani am stat în casa ta, ți-am slujit paisprezece ani  Genesa 31:41 
          pentru fetele tale și șase ani pentru turma ta”.  
__ 3. Laban îi cerea înapoi lui Iacov animalele ce i se furau ziua sau noaptea.    Genesa 31:39 
__ 4. Iacov a zis: „Dumnezeu a văzut suferința mea și osteneala suferințelor mele, și azi-noapte  Genesa 31:42 
          a rostit judecata”. 
__ 5. Laban a zis: „Domnul să vegheze asupra mea și asupra ta, când ne vom pierde din vedere   Genesa 31:49 
          unul pe altul”. 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p 
 
1. Cum se numește muntele unde a fost ajuns Iacov de către Laban?    Genesa 31:23 
a. Galaad; 
b. Horeb; 
c. Ghilboa; 
 
2. Cum a numit Laban movila de pietre care au făcut-o?      Genesa 31:47 
a. Iegar-Sahaduta;      
b. Galed;        (movilă = grămadă de obiecte de acelaș fel) 
c. Peniel; 
 
3. Cum a numit Iacov movila de pietre care au făcut-o?      Genesa 31:47 
a. Peniel; 
b. Iegar-Sahaduta; 
c. Galed; 
 
4. Cum se mai numește movila care au ridicat-o ca mărturie Iacov și Laban?   Genesa 31:49 
a. Iegar-Sahaduta; 
b. Galed; 
c. Mițpa; 
 
5. Cine l-au întâlnit pe Iacov după plecarea lui Laban?      Genesa 32:1 
a. îngerii lui Dumnezeu; 
b. oamenii lui Esau; 
c. solii lui Dumnezeu; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p 
 
__ 1. Iegar-Sahaduta  a. Veghiere       Genesa 31:47 
__ 2. Galed   b. Fața lui Dumnezeu      Genesa 31:47 
__ 3. Mițpa   c. Tabără îndoită      Genesa 31:49 
__ 4. Mahanaim  d. Movila mărturiei      Genesa 32:2 
__ 5. Peniel   e. Movila mărturiei      Genesa 32:30 
 
 
 
 

 



Genesa cap.31 - 32 

IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p 
 
1. Ce a făcut Iacov împreună cu cei ce erau cu el, după ce au strâns pietre și au făcut o movilă?  Genesa 31:46 
     _____________________________________________________ 
 
2. Câți oameni însoțeau pe Esau când a mers înaintea lui Iacov?____________________  Genesa 32:6 
3. Ce a făcut omul care s-a luptat cu Iacov văzând că nu-l poate birui?     Genesa 32:25 
     _______________________________________________________ 
 
4. Cum a fost numit Iacov de omul cu care s-a luptat?_________________________   Genesa 32:28 
5. De ce nu mai mănâncă Israeliții vâna de la încheietura coapsei până în ziua de azi?   Genesa 32:32 
     ___________________________________________________________________ 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p 
 
1. Iacov i-a zis lui Laban:         Genesa 31:39-42 
a. nu ți-am adus acasă vite sfâșiate de fiare: eu însumi te-am despăgubit pentru ele; 
b. ziua mă topeam de căldură, iar noaptea mă prăpădeam de frig, și-mi fugea somnul de pe ochi; 
c. dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul lui Avraam, pe Acela de care se teme Isaac,  
    mi-ai fi dat drumul cu mâinile goale; 
 
2. Ce a zis Iacov când a văzut pe îngerii lui Dumnezeu?      Genesa 32:2 
a. „Aceasta este casa lui Dumnezeu!”; 
b. „Aceasta este tabăra lui Dumnezeu!”; 
c. „Aceștia sunt solii lui Dumnzeu!”; 
 
3. Din ce era alcătuit darul care l-a pregătit Iacov pentru Esau?     Genesa 32:13-15 
a. două sute de capre și douăzeci de țapi, două sute de oi și douăzeci de berbeci; 
b. treizeci de cămile alăptătoare cu mânjii lor; 
c. patruzeci de vaci și zece tauri, douăzeci de măgărițe și zece măgăruși; 
 
VI. Scrie din memorie: (Al șaptelea verset de la categoria ta) = 27p 
Exod 2:25/ Numeri 23:19/ Rut 2:12/ Romani 2:13/ Tit 3:5/ 1 Ioan 4:20/ Evrei 13:15 
 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 Numele: _______________________ 

 
Test cap. 30 – 31 – 32  – Genesa 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p 
 
__ 1. După ce a trimis Iacov darul pentru Esau înaintea lui își zicea: „îl voi potoli cu darul acesta,  Genesa 32:20 
          care merge înaintea mea; în urmă îl voi vedea față în față, și poate că mă va primi cu bunăvoință”. 
__ 2. Când a văzut Iacov pe Esau a împărțit copiii între Lea, Rahela și cele două roabe. A pus în frunte    Genesa 33:1,2 
          pe cele două roabe cu copiii lor, pe Lea cu copiii ei, și la urmă pe Rahela cu Iosif. 
__ 3. Iacov s-a aruncat de șapte ori cu fața la pământ, până ce s-a apropiat de tot de fratele său. Genesa 33:3 
__ 4. Iacov și Esau au plâns când s-au întâlnit.        Genesa 33:4 
__ 5. Iacov a zis: „primește darul acesta din mâna mea; căci m-am uitat la fața ta cum se uită cineva  Genesa 33:10 
          la fața lui Dumnezeu, și tu m-ai primit cu bunăvoință”. 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p 
 
1. În ce timp al zilei a trecut Iacov pe lângă Peniel?      Genesa 32:31 
a. răsărea soarele; 
b. apunea soarele; 
c. era noapte; 
 
2. Ce a făcut Iacov când s-a așezat la Sucot?       Genesa 33:17 
a. și-a zidit o casă; 
b. a făcut colibi pentru turme; 
c. ambele variante; 
 
3. Iacov a aflat că-i necinstise pe fică-sa Dina; și fiindcă fiii săi _____, Iacov a tăcut până  Genesa 34:5 
     la întoarcerea lor. 
a. au mers să ducă un dar lui Esau; 
b. au mers să iscodească țara; 
c. erau cu vitele la pășune; 
 
4. Cine era Hamor?          Genesa 34:2 
a. tatăl lui Sihem; 
b. domnitorul țării; 
c. ambele variante; 
 
5. A _____, pe când sufereau ei încă, cei doi fii ai lui Iacov,..., și-au luat fiecare sabia, s-au  Genesa 34:25 
     năpustit asupra cetății ______, și au ucis pe toți bărbații. 
a. doua zi, care se credea în liniște; 
b. treia zi, care se credea în liniște; 
c. treia zi, pe când dormeau oamenii; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p 
 
__ 1. El-Elohe-Israel  a. frații Dinei       Genesa 33:20 
__ 2. Israel   b. altar        Genesa 32:28 
__ 3. El-Elohe-Israel  c. Sihem       Genesa 33:20 
__ 4. Hamor   d. Domnul este Dumnezeul lui Israel    Genesa 34:2 
__ 5. Simeon și Levi  e. Cel ce luptă cu Dumnezeu     Genesa 34:25 
 
 
 
 



Genesa cap. 32 – 33 – 34  

IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p 
 
1. Apoi a zis: „____________ tău nu va mai fi _________, ci te vei chema ___________   Genesa 32:28 
    căci ai luptat cu ________________ și cu ______________, și ai fost ______________”. 
 
2. Ce a zis Iacov când a pus locului unde s-a luptat cu acel om până în revărsatul zorilor   Genesa 32:30 
     numele Peniel? 
______________________________________________________________ 

3. Ce au făcut roabele, Lea, Rahela și copiii acestora când s-au apropiat de Esau?  Genesa 33:6,7 
_______________________________________________________________   
 
4. Cine a zis: „Voi m-ați nenorocit făcându-mă urât locuitorilor țării, Cananiților și Fereziților? Genesa 34:30 
________________ 
 
5. Cine a zis: „Se cuvenea oare să se poarte cu sora noastră cum se poartă cu o curvă”?  Genesa 34:31 
___________________________________ 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p 
 
1. Ce trebuia să răspundă robii lui Iacov când îl vor întâlni pe Esau, și vor fi întrebați de acesta: Genesa 32:17,18 
     Al cui eși? Unde te duci? Și a cui este turma aceasta dinaintea ta? 
a. a robului tău Iacov; ea este un dar, trimis domnului meu Esau; și el însuș vine în urma noastră; 
b. a fratelui tău Iacov; ea este un dar, trimis domnului meu Esau; și el însuș vine în urma noastră; 
c. a robului tău Iacov; ea este un dar, trimis domnului meu Esau; și el însuș împreună cu fiii și nevestele  
    lui vine în urma noastră; 
 
2. Ce a spus Esau despre darul lui Iacov cu care voia să capte trecere înaintea lui?  Genesa 33:8,9 
a. voi lua tot ce este al tău, pentru că mi-ai furat binecuvântarea; 
b. nu voi primi nici un dar de la tine; 
c. eu am din belșug, păstrează, frate, ce este al tău; 
 
3. Ce a zis Iacov, când Esau s-a oferit să meargă înaintea lui?     Genesa 33:12-15 
a. domnul meu vede că, copiii sunt micșori; 
b. am oi și vaci fătate; 
c. mi-ajunge să capăt trecere înaintea ta, domnul meu; 
 
VI. Scrie din memorie: (Al șaptelea verset de la categoria ta) = 27p 
Exod 2:25/ Numeri 23:19/ Rut 2:12/ Romani 2:13/ Tit 3:5/ 1 Ioan 4:20/ Evrei 13:15 
 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 Numele: _______________________ 

 
Test cap. 34 – 35 – 36  – Genesa 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p 
 
__ 1. Dan și Neftali sunt fiii Bilhei.        Genesa 35:25 
__ 2. Esau și-a luat neveste dintre fetele din casa lui Betuel, fratele Rebecii.   Genesa 36:2 
__ 3. Iacov a ajuns la tatăl său Isaac, la Mamre la Chiriat-Arba, care este tot una cu Hebronul. Genesa 35:27 
__ 4. Zilele vieții lui Isaac au fost de o sută optzeci și cinci de ani.    Genesa 35:28 
__ 5. Esau înseamnă Edom.         Genesa 36:8,19 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p 
 
1. Unde au stat Hamor și Sihem, și au vorbit oamenilor din cetatea lor?    Genesa 34:20 
a. în mijlocul cetății; 
b. la poarta cetății; 
c. pe scaunul de domnie; 
 
2. Scoală-te, suite-te la ______, locuiește acolo, și ______ Dumnezeului, care ți S-a   Genesa 35:1 
     arătat când fugeai de fratele tău______ .  
a. Efrata, ridică acolo un altar, Esau; 
b. Hebron, ridică acolo un altar, Esau; 
c. Betel, ridică acolo un altar, Esau; 
 
3. Ce a făcut Iacov cu dumnezeii străini și cu cerceii pe care-i purtau în urechi cei din casa lui Genesa 35:4 
     și toți cei ce erau cu el? 
a. i-a îngropat în pământ sub stejarul lui More; 
b. i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem; 
c. i-a îngropat în pământ sub stejarul lui Paran; 
 
4. Ce s-a răspândit peste cetățile, care înconjurau pe fiii lui Iacov, așa că locuitorii lor nu  Genesa 35:5 
     i-au urmărit? 
a. vestea că Dumnezeu este cu Iacov; 
b. vestea că Iacov s-a împăcat cu Esau; 
c. groaza lui Dumnezeu; 
 
5. Ce a ridicat Iacov în locul unde îi vorbise Dumnezeu?      Genesa 35:14  
a. un stâlp de aducere aminte; 
b. un altar; 
c. o movilă; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p 
 
__ 1. Luz  a. Dumnezeul Betelului       Genesa 35:6 
__ 2. Debora  b. Betel         Genesa 35:8 
__ 3. El-Betel   c. doica Rebecii        Genesa 35:7 
__ 4. Ben-Oni  d. fiul dureii mele       Genesa 35:18 
__ 5. Beniamin  e. fiul dreptei        Genesa 35:18 
 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p 
 
1. Numește patru dintre fiii Leii:____________, __________, _________,_____________. Genesa 35:23 
 
 



Genesa cap. 34 – 35 – 36  

2. Dumnezeu a zis: „Numele tău este Iacov, dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău  Genesa 35:10 
     va fi ___________ . 
 
3. Cum a numit Iacov locul unde îi vobise Dumnezeu? _________________   Genesa 35:15 
 
4. În locul unde îi vobise Dumnezeu, Iacov a ridicat un stâlp de _________, pe care a adus  Genesa 35:14 
    o ___________ de ___________, și a turnat _____________. 
 
5. Cum se numesc fiii Zilpei?______________ și _________________.     Genesa 35:26 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p 
 
1. Ce trebuia să facă casa lui Iacov și toți cei ce erau cu el înainte să se suie la Betel?  Genesa 35:2 
a. să scoată dumnezeii străini; 
b. să se curățească; 
c. să-și schimbe hainele; 
 
2. Ce i-a spus Dumnezeu lui Iacov după ce s-a întors din Padan-Aram?    Genesa 35:11 
a. crește și înmulțește-te; 
b. un neam și o mulțime de neamuri se vor naște din tine; 
c. chiar împărați se vor naște din coapsele tale; 
 
3. De ce s-a dus Esau într-o altă țară, departe de fratele său Iacov?    Genesa 36:6,7 
a. căci bogățiile lor erau prea mari ca să poată locui împreună; 
b. păzitorii lui Esau s-au certat cu păzitorii lui Iacov; 
c. ținutul în care locuiau ca străini nu le mai putea ajunge din pricina turmelor lor; 
 
VI. Scrie din memorie: (Al optulea verset de la categoria ta) = 27p 
1 Samuel 2:26/ Romani 12:12/ Faptele Apostolilor 24:16/ Evrei 12:6/ Evrei 13:6/ 1Samuel 2:3/ 1Samuel 2:10 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 Numele: _______________________ 

 
Test cap. 36 – 37  – Genesa 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p 
 
__ 1. Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său.    Genesa 37:1 
__ 2. Israel iubea mai mult pe Iosif decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse Rahela. Genesa 37:3 
__ 3. Iosif spunea tatălui său vorbele cele rele ale fraților lui.     Genesa 37:2 
__ 4. Groapa în care l-au aruncat pe Iosif frații lui era goală: nu era apă în ea.   Genesa 37:24 
__ 5. Lui Iosif nu puteau să-i spună frații lui nici o vorbă prietenească.    Genesa 37:4 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p 
 
1. Esau s-a așezat în muntele:         Genesa 36:8 
a. Hebron; 
b. Seir; 
c. Galaad; 
 
2. Care dintre fiii lui Iacov l-a scos pe Iosif din mâinile fraților lui, când au vrut să-l omoare? Genesa 37:21 
a. Iuda; 
b. Ruben; 
c. Levi; 
 
3. De ce l-au urât și mai mult, pe Iosif, frații lui?       Genesa 37:8 
a. din pricina visurilor lui; 
b. din pricina cuvintelor lui; 
c. ambele variante; 
 
4. Ce a zis Iosif, când l-a chemat tatăl său să-l trimită la frații lui la Sihem?   Genesa 37:13 
a. „Iată-mă, sunt gata”; 
b. „Nu merg, frații mei mă urăsc”; 
c. „Nu merg singur, trimite un slujitor cu mine”; 
 
5. Ce au făcut frații lui Iosif când l-au văzut dedeparte?      Genesa 37:18 
a. s-au sfătuit să-l omoare; 
b. s-au sfătuit să-l vândă; 
c. ambele variante; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p 
 
__ 1. haină pestriță      a. la Sihem   Genesa 37:3 
__ 2. frații lui Iosif se dusese să pască oile   b. Iosif    Genesa 37:12 
__ 3. Iosif a găsit pe frații lui       c. junghiind un țap  Genesa 37:17 
__ 4. s-a întors la groapă, dar Iosif nu mai era în groapă  d. la Dotan   Genesa 37:29 
__ 5. i-au muiat haina în sânge     e. Ruben   Genesa 37:31 
 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p 
 
1. Cu cât a fost vândut Iosif de frații lui, ismaeliților?_________________________________ Genesa 37:28 
 
2. Cum a reacționat Iacov când Iosif a istorisit cel de-al doilea vis: lui, și fraților lui?   Genesa 37:10 
     ___________________________ 
 
 



Genesa cap. 36 – 37  

3. Israel a zis: „Du-te rogu-te, și vezi dacă frații tăi sunt ______________ și dacă oile sunt Genesa 37:14  
    ________ și adu-mi ____________”. 
 
4. Ce au zis frații lui Iosif unul către altul când l-au zărit dedeparte?    Genesa 37:19 
   _____________________________________________ 
 
5. Cine a zis: „Ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru... veniți mai bine să-l vindem   Genesa 37:26,27 
     ismaeliților”. _____________ 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p 
 
1. Iuda a zis fraților săi:          Genesa 37:26,27 
a. ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele; 
b. veniți mai bine să-l vindem ismaeliților; 
c. să nu punem mâna pe el căci este fratele nostru carne din carnea noastră; 
 
2. Care a fost primul vis al lui Iosif?        Genesa 37:7 
a. noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stătut  
    în picioare; iar snopii voștri l-au înconjurat, și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui; 
b. soarele, luna și unsprezece stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea; 
c.  noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu era cel mai frumos și a stătut  
    în picioare; iar snopii voștri l-au înconjurat, și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui; 
 
 
3. Care a fost cel de-al doilea vis al lui Iosif?       Genesa 37:9 
a. noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stătut  
    în picioare; iar snopii voștri l-au înconjurat, și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui; 
b. soarele, luna și unsprezece stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea; 
c.  noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu era cel mai frumos și a stătut  
    în picioare; iar snopii voștri l-au înconjurat, și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui; 
 
VI. Scrie din memorie: (Al optulea verset de la categoria ta) = 27p 
1 Samuel 2:26/ Romani 12:12/ Faptele Apostolilor 24:16/ Evrei 12:6/ Evrei 13:6/ 1Samuel 2:3/ 1Samuel 2:10 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 Numele: _______________________ 

 
Test cap. 37 – 38 – 39  – Genesa 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p 
 
__ 1. Iacov nu voia să primească nici o mângâiere ci zicea: „Plângând mă voi pogorâ la fiul  Genesa 37:35 
          meu în locuința morților”. 
__ 2. Potifar era un dregător al lui Faraon, și anume căpetenia străjerilor.   Genesa 37:36 
__ 3. După ce a murit Onan, Tamar s-a dus și a locuit în casa tatălui ei.    Genesa 38:11 
__ 4. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeu bine.     Genesa 39:2 
__ 5. Stăpânul lui Iosif a văzut că Domnul era cu Iosif, și că Domnul făcea să-i meargă bine  Genesa 39:3 
         ori de ce se apuca. 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p 
 
1. Pe care dintre fiii lui Iuda i-a omorât Domnul?      Genesa 38:7-10 
a. Er și Onan; 
b. Er și Șela; 
c. Onan și Șela; 
 
2. Cum se numea prietenul lui Iuda?        Genesa 38:12 
a. Șua; 
b. Enaim; 
c. Hira; 
 
3. Cum se numea fiii lui Iuda care s-au născut în urma păcătuirii lui cu Tamar?   Genesa 38:29,30 
a. Er și Onan; 
b. Er, Onan și Șela; 
c. Pereț și Zerah; 
 
4. Din ce cauză a binecuvântat Domnul casa egipteanului Potifar?    Genesa 39:5 
a. din pricina lui Iosif; 
b. ca răsplată, că la cumpărat pe Iosif de la ismaeliți; 
c. ambele variante; 
 
5. Binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea egipteanul Potifar, fie:   Genesa 39:5 
a. acasă; 
b. la câmp; 
c. ambele variante; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p 
 
__ 1. un om din Adulam a. rău înaintea Domnului     Genesa 38:1 
__ 2. Șua   b. spărtură       Genesa 38:2 
__ 3. Er    c. cărmiziu       Genesa 38:7 
__ 4. Pereț   d. cananit       Genesa 38:29 
__ 5. Zerah   e. Hira        Genesa 38:30 
 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p 
 
1. Unde l-au vândut madianiții pe Iosif? _____________________________   Genesa 37:36 
 
2. Cum se numeau fiii lui Iuda?_______________________________________________           Genesa 38:3,4,5,29,30 
 



Genesa cap. 37 – 38 – 39  

3. Iuda a luat întâiului său fiu Er, o nevastă numită : ____________    Genesa 38:6 
 
4. Ce zălog a cerut Tamar lui Iuda?___________, _________________ și _______________ Genesa 38:18 
 
5. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea, și n-avea altă grijă decât să :   Genesa 39:6 
    _____________________________________ 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p 
 
1. Ce a făcut Iacov când fiii lui i-au dus haina lui Iosif?      Genesa 37:34 
a. și-a rupt hainele; 
b. și-a pus un sac pe coapse; 
c. a jălit multă vreme pe fiul său; 
 
2. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care:     Genesa 39:4 
a. l-a luat în slujba lui; 
b. l-a pus mai mare peste casa lui; 
c. i-a încredințat tot ce avea; 
 
3. Iosif era:            Genesa 39:6 
a. tânăr; 
b. frumos la statură; 
c. plăcut la chip; 
 
VI. Scrie din memorie: (Al optulea verset de la categoria ta) = 27p 
1 Samuel 2:26/ Romani 12:12/ Faptele Apostolilor 24:16/ Evrei 12:6/ Evrei 13:6/ 1Samuel 2:3/ 1Samuel 2:10 
 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 Numele: _______________________ 

 
Test cap. 39 – 40 – 41  – Genesa 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p 
 
__ 1. Domnul a fost cu Iosif, și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea Genesa 39:21 
          mai marelui temniței. 
__ 2. Mai marele temniței a pus sub privegherea lui Iosif pe toți întemnițații care erau în temniță. Genesa 32:22 
__ 3. Iosif a zis:„Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva  lui Dumnezeu”. Genesa 39:9  
__ 4. Iosif a zis: „Tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu”.       Genesa 40:8 
__ 5. După trei zile Faraon a spânzurat pe mai marele paharnicilor după tălmăcirea pe care le-o         Genesa 40:20-22 
          dăduse Iosif. 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p 
 
1. Care dintre dregătorii lui Faraon au fost închiși în temniță în locul unde fusese închis și Iosif? Genesa 40:2,3 
a. mai marele paharnicilor; 
b. mai marele pitarilor; 
c. ambele variante; 
 
2. A treia zi era:           Genesa 40:20 
a. ziua nașterii lui Faraon; 
b. ziua când se împlinea timpul pentru cât au fost închiși în temniță dregătorii lui Faraon; 
c. ziua nașterii fiului lui Faraon; 
 
3. Ce se afla în coșul de deasupra de tot după visul mai marelui pitarilor?   Genesa 40:17 
a. tot felul de bucate pentru Faraon;    
b. prăjituri coapte în cuptor;                                         ( bucate = cereale, mâncare) 
c. ambele variante; 
 
4. În ce loc a fost închis Iosif?         Genesa 39:20 
a. unde erau închiși și întemnițații împăratului; 
b. în închisoarea lui Potifar; 
c. nu este menționat; 
 
5. Cât timp a trecut după ce Faraon a scos din temniță pe mai marele paharnicilor și a   Genesa 41:1 
    visat visurile care le-a tălmăcit Iosif? 
a. doi ani; 
b. trei ani; 
c. șapte ani; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p 
 
__ 1. paharnicul  a. trei zile        Genesa 40:9,10 
__ 2. pitarul   b. Țafnat-Paeneah       Genesa 40:16 
__ 3. trei mlădițe c. o viță care avea trei mlădițe      Genesa 40:12 
__ 4. trei coșuri  d. trei coșuri cu pâine albă      Genesa 40:18 
__ 5. Iosif  e. trei zile        Genesa 41:45 
 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p 
 
1. Paharnicul și pitarul împăratului Egiptului, care erau închiși în temniță, au visat într-o  Genesa 40:5 
    noapte amândoi câte un vis, și anume fiecare câte un vis, care putea să capete o  
     _______________________________________.  



Genesa cap. 39 – 40 – 41  

2. Ce atitudine a avut mai marele paharnicilor față de Iosif după ce a ieșit din temniță?  Genesa 40:23 
______________________________________________________________ 
 
3. După cuvintele mai marelui pitarilor, Iosif dăduse mai marelui paharnicilor o   Genesa 40:16 
    tălmăcire __________________ . 
 
4. Ce s-a întâmplat cu vacile cele frumoase la vedere și grase la trup după visul lui Faraon? Genesa 41:2,3 
____________________________________________________________________ 
 
5. Ce înseamnă cele șapte vaci și cele șapte spice frumoase după tălmăcirea lui Iosif?  Genesa 41:26 
___________________________________ 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p 
 
1. Ce i-a cerut Iosif paharnicului după ce i-a tălmăcit visul?     Genesa 40:14 
a. adu-ți aminte de mine când vei fi fericit; 
b. arată, rogu-te, bunătate față de mine; 
c. pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta; 
 
2. Care dintre următoarele afirmații fac parte din tălmăcirea visului mai marelui paharnicilor? Genesa 40:13 
a. peste trei zile, Faraon îți va lua capul; 
b. te va spânzura de un lemn; 
c.  și carnea ți-o vor mânca păsările; 
  
3. Care dintre următoarele afirmații fac parte din tălmăcirea visului mai marelui pitarilor? Genesa 40:19 
a. peste trei zile Faraon te va scoate din temniță; 
b. te va pune iarăș în slujba ta; 
c. și vei pune iarăș paharul în mana lui Faraon; 
 
VI. Scrie din memorie: (Al optulea verset de la categoria ta) = 27p 
1 Samuel 2:26/ Romani 12:12/ Faptele Apostolilor 24:16/ Evrei 12:6/ Evrei 13:6/ 1Samuel 2:3/ 1Samuel 2:10 
 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 

 


