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Testul 32 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

10-11, 18-25    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Eliezer din Damasc a fost slujitorul născut în casa lui Avram. 
 2. Dumnezeu a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului prin care a surpat din temelie cetăţile unde îşi aşezase 

el locuinţa. 
 3. Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca un lucru bun. 
 4. Domnul încuiase pântecele tuturor femeilor din casa lui Abimelec, din pricina Sarei, nevasta lui Avraam. 
 5. Avraam a băgat vină lui Abimelec pentru o fântână de apă, pe care puseseră mâna cu sila robii lui 

Abimelec. 
   

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

    
 1. Noe a zis: „Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de ...” 
    
  a. Canaan 
  b. Iafet 
  c. Sem  
    
 2. După ce s-a despărțit de Lot, Avraam a locuit în: 
    
  a. Haran 
  b. țara Canaan 
  c. cetățile din câmpie 
    
 3. Unde a rămas Lot cu locuința, după nimicirea Sodomei? 
    
  a. Țoar 
  b. Sucot 
  c. pe munte 
    
 4. „Cine se va atinge de omul acesta sau de nevasta lui va fi omorât.” a zis: 
    
  a. Abimelec despre Avraam și Sara 
  b. Abimelec despre Isaac și Rebeca 
  c. faraon despre Avram și Sarai 
    
 5. Cine i-a dat fiului său porunca aceasta: „Să nu-ţi iei nevastă dintre fetele lui Canaan.” ? 
    
  a. Isaac 
  b. Avraam 
  c. Esau 
    
    

 
 
 

 
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. Amrafel A împăratul Goiimului 
 2. Arioc B împăratul Elamului 
 3. Chedorlaomer C împăratul Sodomei 
 4. Tideal D împăratul Elasarului 
 5. Bera E împăratul Șinearului 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Numiți frații lui Mamre care au făcut legătură de pace cu Avraam, ajutându-l să-l înfrângă pe Chedorlaomer. 
   

 2. Cine a locuit într-o peșteră? 
   

 3. Isaac iubea pe Esau, pentru că: 
   

 4. Eclesiastul spunea: „Oricine trăieşte tot mai trage nădejde; căci un ___ viu face mai mult decât un ___ mort.” 
   

 5. ... va veni ca un hoţ noaptea. 
   

   

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

   
 1. Lot avea: 
     
  a. oi 
  b. boi 
  c. corturi 
    
 2. Avram era foarte bogat în: 
    
  a. vite 
  b. argint 
  c. aur 
    
 3. Cui i-a zis Îngerul Domnului că va naște un fiu, spunându-i și numele pe care i-l va pune? 
    
  a, Sara 
  b. Agar 
  c. Rebeca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


