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Testul 27 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

6-7    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Egiptenii au văzut că nevasta lui Avram era foarte frumoasă. 
 2. Cea mai tânără din fetele lui Lot a născut un fiu, căruia i-a pus numele Ben-Ammi. 
 3. Abimelec i-a dat lui Avraam 1000 de arginți.  
 4. Milca a fost nevasta lui Nahor și mama lui Betuel. 
 5. Domnul binecuvântase pe Avraam în orice lucru. 
   

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

    
 1. Noe a făcut în partea de sus a corabiei o fereastră lată de: 
    
  a. 1 cot 
  b. 15 coți 
  c. 30 de coți  
    
 2. Câți oameni a înarmat Avraam când a auzit că Lot a fost luat prins de război? 
    
  a. 50 
  b. 318 
  c. 400 
    
 3. Avraam a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai ... de oameni buni.” 
    
  a. 10 
  b. 20 
  c. 30 
    
 4. Cetatea în care a fugit Lot ca să scape de focul și pucioasa trimisă peste cetățile din câmpie: 
    
  a. era mică 
  b. era întărită cu ziduri 
  c. avea porți de fier 
    
 5. Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din: 
    
  a. roadele câmpului 
  b. roadele pământului 
  c. oile întâi născute ale turmei lui şi din grăsimea lor 
    
    

 
 
 
 
 

 
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 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. un alt nume dat cetății Țoar A la Sihem 
 2. un alt nume pentru Cades B En-Mișpat 
 3. Agar a fugit de Sarai și a ajuns: C Bela 
 4. După nașterea lui Isaac, Agar a fost izgonită 

și a ajuns: 
D în pustiul Beer-Șeba 

 5. Israel l-a trimis pe Iosif la frații săi, care 
pășteau oile: 

E lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Șur 

     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Avraam și-a întins cortul între cetățile Betel și ___. 
   

 2. Ce i-a zis Dumnezeu lui Noe să ia cu el în corabie, pe lângă familie și animale? 
   

 3. Numiți cele două popoare care locuiau în țara Canaan, în vremea când s-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui 
Avraam și păzitorii vitelor lui Lot. 

   

 4. Avraam a jurat împăratului Sodomei că nu va lua nimic din tot ce este al său, nici măcar ..., nici măcar ... 
   

 5. În mijlocul fraților tesaloniceni, Pavel și ceilalți slujitori s-au arătat ___, ca o ___ ce-şi creşte cu drag copiii. 
   

   

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

   
 1. Cine a intrat în corabie și a scăpat de apele potopului? 
     
  a. Noe cu fiii săi 
  b. nevasta lui Noe  
  c. nevestele fiilor lui Noe 
    
 2. Ce a închis Dumnezeu, astfel încât ploaia din cer a fost oprită? 
    
  a. izvoarele Adâncului 
  b. norii de deasupra pământului 
  c. stăvilarele cerurilor 
    
 3. Ce a mai primit Avram de la faraon? 
    
  a, măgari 
  b. măgărițe 
  c. robi și roabe 

 
 
 
 
 
 
 
 


