
Examen  1                     Geneza cap. 27-36 
  

• Puneti A (adevarat) sau F (fals) in dreptul fiecarei afirmatie.    (2 puncte fiecare) 
1         Isaac ii spune lui Iacov sa ii faca o mancare cum ii place lui ca sa-l binecuvinteze sufletul lui inainte 
de a muri.                                                                                                                                                        Geneza 27:1-4 

2         .  Isaac a zis lui Esau: “Fratele tau a venit cu viclesug si ti-a luat binecuvantarea.”                      Geneza 27:35 

3         . Esau a prins ura pe Iacov din pricina binecuvantarii pe care-l binecuvantase tatal sau.         Geneza 27:41 

4.         . Iacov dupa ce s-a trezit din somn a zis: “Cu adevarat, Domnul este in locul acesta, si eu n-am stiut.    G. 28:16                                                                                                                                               

5.         .  Domnul a vazut ca Lea nu era iubita; si a facut-o sa aiba copii, pe cand Rahela era stearpa.       Geneza 29:31                                   

• Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului correct (doar un raspuns)   (3 puncte fiecare) 
 1. Cati ani spune Iacov ca va sluji pentru Rahela?                                                                        Geneza 29:18 

             a.  5 ani 

             b. 7 ani 

             c. 10 ani  

2. Ce inseamna Zabulon?                                                                                                                       Geneza 30:20                                                                                                               

            a. rasplatire 

            b. locuinta 

            c. fericit 

3. Cati ani a stat Iacov la Laban si i-a slujit?                                                                                Geneza 31:41 

           a.  14 ani                                                                                                     

           b.  7 ani 

           c.  20 de ani 

4. Care din urmatorii fii ai lui Iacov i-a nascut  Zilpa?                                                                  Geneza 30:11                                                                                                                                                        

        a. Dan 

        b. Neftali  

        c.  Gad 

5. De cate ori Laban i-a schimbat simbria lui Iacov?                                                                   Geneza 31:7                                                                             

       a. de sapte ori 

       b. de zece ori 

       c. de sase ori 

• Faceti asocierile  (1 punct fiecare)                                                      Geneza 29:32-35     30:8     



 
         1 Ruben                                            a. ascultare 

         2 Simeon                                           b. luptele lui Dumnezeu 

         3 Levi                                                 c. vedeti fiu 

         4 Iuda                                                 d. alipire 

          5 Neftali                                           e. laudat fie Domnul 

• Scrieti raspunsul correct.  (4 puncte fiecare) 
1. Isaac l-a facut pe Iacov                              peste Esau si i-a dat ca slujitori pe toti fratii lui.  Geneza 27:37.                                                                                               

2. Isaac ii spune lui Iacov sa nu-si ia nevasta dintre fetele lui                             .                           Geneza 28:1                                       

3. Laban avea doua fet, cea mai mare se numea                     si cea mai mica                              Geneza 29:16                                                             

4.Rahela a avut un copil, i-a pus numele Iosif care inseamna:                                                     Geneza 30:24                      

5.Pe cand Laban se ducea sa-si tunda oile, Rahela a furat                        tatalui sau, si Iacov a                           pe 
Laban, Arameul, caci nu l-a instintat de fuga sa.                                                                                Geneza 31:19                                                        

• Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului correct.  (poate fi 1, 2, 3 sau nici un raspuns 
corect) 5p 

1. Care sunt cuvintele binecuvantarii spuse de Isaac?                                                                                     Geneza 27:28,29                                                                                                         

      a. Sa-ti dea Dumnezeu roua din cer si grasimea pamantului 

      b. Belstemat sa fie oricine te va blestema si binecuvantat sa fie oricine te va binecuvanta 

      c. Sa-ti fie supuse noroadele, si neamuri sa se inchine inaintea ta 

2. Ce ii spune Isaac lui Esau?                                                                                                              Geneza 27:39,40 

      a. locuinta ta va fi lipsita de grasimea pamantului  

      b. vei trai din sabia ta si vei sluji fratelui tau 

      c. cand te vei rascula, vei scutura jugul lui de pe gatul tau 

3. Care lucruri sunt adevarate referitor la visul pe care l-a avut Iacov?                               Geneza 28:12-15                                                                                   

     a.  a visat o scara rezemata de pamant al carei varf ajungea pana la cer 

     b. Ingerii lui Dumnezeu se suiau si se coborau pe scara aceea si Domnul statea deasupra.   

     c. Dumnezeu i-a zis ca va fi cu el, il va pazi si il va aduce inapoi in tara aceasta  

 

 

 

 

 


