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Testul 31 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

2-3    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului. 
 2. Noe a căpătat îndurare înaintea Domnului. 
 3. La naștere, Esau era roşu de tot, ca o manta de păr. 
 4. După potop, Noe a trăit 350 de ani. 
 5. Iacov a mers la câmp la vânat, și a adus tatălui său 2 iezi. 
   

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

    
 1. Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?”, iar el a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost 

..., pentru că eram gol, şi m-am ascuns.” 
    
  a. rușine 
  b. frică 
  c. groază  
    
 2. Întinderea a despărțit: 
    
  a. apele de ape 
  b. apele de uscat 
  c. pământul de grămada de ape 
    
 3. Fiii lui Ismael au locuit de la ... până la Şur. 
    
  a. Havila 
  b. Cades 
  c. Damasc 
    
 4. Oamenii din Gherar îi puneau lui Isaac întrebări cu privire la ... lui. 
    
  a. nevasta 
  b. robii 
  c. turmele 
    
 5. La Babel, fiii oamenilor au dorit să zidească un turn care să atingă: 
    
  a. cerul 
  b. norii 
  c. vârful munților 
    
    

 
 
 
 

 
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. râul Pison A înconjoară toată ţara Havila 
 2. râul Ghihon B râul cel mare 
 3. râul Hidechel C înconjoară toată ţara Cuş 
 4. râul Eufrat D Iacov 
 5. râul Iordan E curge la răsăritul Asiriei 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Ce se va întâmpla cu omul dacă va mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, conform celor spuse de 

Dumnezeu? Dar conform celor spuse de șarpele șiret? (Ordinea răspunsurilor obligatorie. Se cere răspuns complet) 
   

 2. ___ a zis că ___ este os din oasele sale şi carne din carnea sa. 
   

 3. Ce a dat Dumnezeu ca hrană tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor care se 
mişcă pe pământ, care au în ele o suflare de viaţă? (2 elemente) 

   

 4. Numiți cetatea în care Isaac a fost vizitat de Abimelec, împăratul filistenilor.  
   

 5. Cine i-a dus pe frații lui Iosif în casa acestuia, când au ajuns în Egipt? 
   

   

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

   
 1. Pe cine a binecuvântat Dumnezeu, spunând: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul […]” ? 
     
  a. omului pe care l-a făcut 
  b. lui Noe 
  c. fiilor lui Noe 
    
 2. Cine a avut un somn adânc, într-un anumit context? 
    
  a. omul (Adam) 
  b. Avram 
  c. Iacov 
    
 3. Domnul i-a zis lui Noe să ia în corabie câte şapte perechi din: 
    
  a, toate dobitoacele curate 
  b. toate dobitoacele necurate 
  c. păsările cerului 

 
 
 
 
 
 
 
 

......................... casei lui Iosif 


