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Testul 40 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

4-5    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Un copil de parte bărbătească netăiat împrejur în carnea prepuţului lui să fie nimicit din mijlocul neamului 

său, pentru că a călcat legământul lui Dumnezeu. 
 2. Avraam a făcut un ospăţ mare în ziua când a fost înţărcat Isaac. 
 3. Fiii lui Het au zis lui Avraam că el este ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul lor. 
 4. Avraam a locuit zece ani ca străin în ţara filistenilor. 
 5. Fraților tesaloniceni li s-a cerut să rămână tari şi să ţină învăţăturile pe care le-au primit. 
   

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

    
 1. În ce loc erau Avraam și Lot, când au decis să se despartă, pentru că ţinutul acela nu-i încăpea să locuiască 

împreună?  
    
  a. lângă stejarii lui Mamre 
  b. între Betel și Ai 
  c. în ţara de la miazăzi 
    
 2. Care din numele de mai jos înseamnă „tatăl multor neamuri”? 
    
  a. Avram 
  b. Avraam 
  c. Israel 
    
 3. Pe cine voia Domnul să-l cruţe (să-l scape) din ceea ce urma să se întâmple? 
    
  a. Noe 
  b. Lot 
  c. Iosif 
    
 4. Cine a făcut tot ce-i poruncise Domnul/Dumnezeu? 
    
  a. Isaac 
  b. Rebeca 
  c. Noe 
    
 5. Pe cine a ferit Dumnezeu să păcătuiască împotriva Lui? 
    
  a. Avraam 
  b. faraon 
  c. Abimelec 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. Noe A a avut 6 fii și 1 fiică 
 2. Avraam B a avut 8 fii 
 3. Ismael C a avut 3 fii 
 4. Lea D a avut 5 fii 
 5. Iuda E a avut 12 fii și 1 fiică 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. În ce loc era „Fântâna Celui Viu care mă vede”, unde Agar a fost găsită de Îngerul Domnului? (Atenție la răspuns) 
   

 2. Când s-a isprăvit apa din burduf, Agar a aruncat copilul sub un tufiş, a ridicat glasul şi a început să plângă, dar 
Dumnezeu a auzit: 

   

 3. Cum se numea căpetenia oștirii lui Abimelec? 
   

 4. Fiii lui Ismael au locuit de la Havila până la Şur, care este în faţa Egiptului, cum mergi spre: 
   

 5. Omul fărădelegii, fiul pierzării sau potrivnicul se va aşeza în ___ lui Dumnezeu, dându-se drept ___. 
   

   

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

   
 1. Când Avram era în Haran, Domnul i-a zis: „Ieşi din ... şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta.” 
     
  a. ţara ta 
  b. rudenia ta 
  c. casa tatălui tău 
    
 2. Cine a mers în Egipt din cauza foametei din țară? 
    
  a. Avram și Sarai 
  b. Isaac 
  c. Lot 
    
 3. Dumnezeu a zis că va înmulți nespus de mult pe: 
    
  a. Noe 
  b. Avram 
  c. Ismael 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


