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Testul 37 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

6-7 – 25+    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Când s-a născut Ismael, Avram avea 86 de ani. 
 2. Frații tesaloniceni au călcat pe urmele lui Pavel şi pe urmele Domnului. 
 3. Ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. 
 4. „Vă aduceţi aminte, fraţilor, de osteneala şi munca noastră. Cum lucram în fiecare zi, ca să nu fim sarcină 

niciunuia din voi, şi vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu.” 
 5. „Ci, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredinţeze Evanghelia, căutăm să vorbim aşa ca să 

plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cunoaște inima.” 
   

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

    
 1. Câte zile au fost apele mari pe pământ, la potop? 
    
  a. 40 
  b. 150 
  c. 400  
    
 2. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători în întinderea cerului, ca să fie niște: 
    
  a. semne 
  b. stăpânitori 
  c. stele 
    
 3. „După patruzeci de zile, Noe a deschis fereastra corăbiei pe care o făcuse. A dat drumul unui ... care a ieşit, 

ducându-se şi întorcându-se, până când au secat apele de pe pământ.” 
    
  a. porumbel 
  b. corb 
  c. vultur 
    
 4. Aurul din ţara Havila este: 
    
  a. bun 
  b. scump 
  c. curat 
    
 5. Avraam a zis ... că Dumnezeu va trimite pe Îngerul Său înaintea acestei persoane, cu privire la călătoria sa. 
    
  a. lui Isaac 
  b. lui Agar 
  c. robului său 
    
    

 
 

 
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. Nebaiot A întâiul născut al lui Iacov 
 2. Ruben B întâiul născut al lui Iuda 
 3. Elifaz C întâiul născut al lui Canaan 
 4. Er D întâiul născut al lui Esau 
 5. Sidon E întâiul născut al lui Ismael 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Domnul Dumnezeu a zis omului: „[…] blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi 

hrana din el în toate zilele vieţii tale; ___ şi ___ să-ţi dea şi să mănânci iarba de pe câmp.” 
   

 2. „În anul al ___ al vieţii lui Noe, în luna a ___, în ziua a ___ a lunii, în ziua aceea, s-au rupt toate ___ Adâncului 
celui mare şi s-au deschis stăvilarele cerurilor.” 

   

 3. Domnul Dumnezeu a zis: "Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm, dar, acum 
ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din ..., să mănânce din el şi să ..." 

   

 4. „De la fiii lui                                             se trag popoarele din ţările neamurilor de pe ___ ___, după ţinuturile lor, 
după limba fiecăruia, după familiile lor, după seminţiile lor.” (Bifați căsuța din dreptul răspunsului corect și completați spațiile libere) 

   

 5. „Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, numit aşa pentru că pe vremea lui ...” 
   

   

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

   
 1. Pe vremea cui a fost o foamete în țară? 
     
  a. Avraam 
  b. Isaac 
  c. Iacov 
    
 2. Îngerul Domnului a zis lui Agar cu privire la Ismael astfel:  
    
  a. el va fi ca un măgar sălbatic printre oameni 
  b. mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor 
  c. mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui 
    
 3. Cine a folosit, printre alte cuvinte, expresia: „Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul cerului și al pământului”  ? 
    
  a. Avram 
  b. Abimelec 
  c. Melhisedec 

 
 
 
 
 
 
 

Sem Ham Iafet 


