
 

© 2021 TesteTN. Toate drepturile rezervate.                       testetn.com              

     
     

 
 

 

Testul 38 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

6-7 – 25+    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Îngerul Domnului a zis lui Agar să se întoarcă la stăpâna ei și să se supună sub mâna acesteia. 
 2. Cei trei îngeri au ajuns la Sodoma seara, când Lot şedea la poarta Sodomei. 
 3. Lot s-a temut să rămână în Ţoar, și a rămas pe munte locuind într-o peşteră, cu cele două fete ale lui. 
 4. „Trăiţi în pace cu toți oamenii.” 
 5. „Feriţi-vă de orice rău.” 
   

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

    
 1. Sara a fost nora lui: 
    
  a. Nahor 
  b. Haran 
  c. Terah  
    
 2. „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face ...” 
    
  a. un singur grup 
  b. un singur trup 
  c. o singură familie 
    
 3. Care din variantele de mai jos se continuă cu „... Adam” ? 
    
  a. „Iată cartea neamurilor lui ...” 
  b. „Iată spiţa neamului fiilor lui ...” 
  c. „Iată istoria lui ...” 
    
 4. Care a fost primul loc unde Avraam a zidit un altar Domnului, de la ieșirea din Haran? 
    
  a. Sihem 
  b. Betel 
  c. lângă Hebron 
    
 5. Domnul a zis lui ...: „Să ştii hotărât că sămânţa ta va fi străină într-o ţară care nu va fi a ei; acolo va fi robită şi o 

vor apăsa greu, timp de patru sute de ani.” 
    
  a. Avraam 
  b. Isaac 
  c. Iacov 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. Cain A vânător cu arcul 
 2. Abel B viteaz vânător înaintea Domnului 
 3. Ismael C vânător îndemânatic 
 4. Nimrod D cioban 
 5. Esau E plugar 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Lameh a zis nevestelor sale: „Am omorât un ___ pentru rana mea şi un ___ pentru vânătăile mele.” 
   

 2. Despre uriași știm că au existat în timpul lui      Avraam      Noe      Adam, ei fiind ___ care au fost în vechime, 
___ cu ___. (Bifați căsuța din dreptul răspunsului corect și completați spațiile libere) 

   

 3. După câte zile de când s-au văzut vârfurile munţilor, Noe a dat drumul unui corb din corabie? (Specificați numărul) 
   

 4. Domnul a zis: „Cât va fi pământul, nu va înceta ___ şi ___, ___ şi ___, ___ şi ___, ___ şi ___!” 
   

 5. „Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu ___ credinţei şi a ___ şi să avem drept ___ 
nădejdea ___.” 

   

   

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

   
 1. Despre istoria cerurilor și a pământului, cartea Geneza relatează, printre altele, următoarele: 
     
  a. un abur uda toată fața pământului 
  b. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului 
  c. omul a sădit o grădină în Eden, spre răsărit 
    
 2. Dumnezeu a zis lui Cain: „Când vei lucra pământul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui. ... să fii pe pământ.” 
    
  a. străin 
  b. pribeag 
  c. fugar 
    
 3. „În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu, ...” 
    
  a. i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască 
  b. le-a dat numele de „om” 
  c. i-a binecuvântat 

 
 
 
 
 
 
 
 


