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Testul 26 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

8-9    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Adam a sădit o grădină în Eden, spre răsărit. 
 2. După ce au intrat în corabie, Domnul a închis ușa. 
 3. Apele au fost mari pe pământ 40 de zile și 40 de nopți. 
 4. Tatăl lui Lot a murit în Ur, în Haldeea. 
 5. Nimrod a zidit cetatea Ninive. 
   

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

    
 1. Dumnezeu a zis șarpelui că acesta îi va zdrobi ... femeii. 
    
  a. capul 
  b. călcâiul 
  c. brațul  
    
 2. Dumnezeu a zis: „Să mișune apele de ...” 
    
  a. pești 
  b. viețuitoare 
  c. verdeață 
    
 3. Când l-a născut pe ... Eva a zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului.” 
    
  a. Cain 
  b. Abel 
  c. Set 
    
 4. Cine a trăit 777 de ani? 
    
  a. Adam 
  b. Lameh 
  c. Noe 
    
 5. ... adică Marea Sărată. 
    
  a. Valea Șave 
  b. Valea Sidim 
  c. Valea Gherar 
    
    

 
 
 
 
 

 
1 Se notează ID-ul Aplicant pentru participantul care a ales opțiunea TesteTN 2021+Monitorizare rezultate, dacă dorește să trimită răspunsurile pe WhatsApp printr-o poză, către TesteTN 
În acest spațiu mai poate să își noteze numele și prenumele elevul de la școala duminicală, dacă i se înmânează acest test în format printabil să îl rezolve 
2 Pentru determinarea punctajului folosiți Grila de corectare aferentă acestui test 
3 Acest spațiu este rezervat responsabilului de pregătire (lider de școală duminicală/părinte etc.) 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. fereastra  A gofer 
 2. ușa B jos, la mijlocul corabiei și sus 
 3. un rând de cămări  C în partea de sus a corabiei 
 4. smoală D în latura corabiei 
 5. lemn E pe dinăuntru și pe din afară 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Unde a așezat Dumnezeu cei doi mari luminători? (2 elemente) 
   

 2. Ce se găsește în țara Havila? 
   

 3. Domnul Dumnezeu a făcut femeia din: 
   

 4. „Toiagul de domnie nu se va depărta din ___, nici toiagul de ___ dintre picioarele lui, până va veni ___, şi de El 
vor asculta popoarele.” 

   

 5. „Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început 
Dumnezeu v-a ales pentru ___, în ___ ___ şi credinţa adevărului.” 

   

   

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

   
 1. Cui a zis Domnul că îi va face sămânța ca pulberea pământului? 
     
  a. Avram 
  b. Isaac  
  c. Iacov 
    
 2. Omul a pus nume tuturor: 
    
  a. vitelor 
  b. păsărilor cerului 
  c. fiarelor câmpului 
    
 3. „Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, 

care a murit pentru noi, pentru ca, fie că ___, fie că ___, să trăim împreună cu El.” 
    
  a, veghem 
  b. dormim 
  c. trăim 

 
 
 
 
 
 
 
 


