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Testul 41 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

25+    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. „Şi omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului; dar pentru om nu s-a 

găsit niciun nume.” 
 2. Iubal a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu lăuta şi cu cavalul. 
 3. Enoh a fost tatăl lui Metusala. 
 4. Noe a trăit 950 de ani. 
 5. Ada și Țila erau nevestele lui Lameh. 
   

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

    
 1. Iebusiții provin de la: 
    
  a. Canaan 
  b. Nimrod 
  c. Iafet 
    
 2. Cu cine a făcut Dumnezeu un legământ? 
    
  a. Adam 
  b. Enoh 
  c. Noe 
    
 3. Tubal-Cain a fost făuritorul: 
    
  a. de vise 
  b. tuturor uneltelor de aur și de argint 
  c. tuturor uneltelor de aramă şi de fier 
    
 4. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut pe: 
    
  a. Abel 
  b. Set 
  c. Enos 
    
 5. Era înconjurată de toate miresmele negustorilor de mir. Această expresie se referă la: 
    
  a. Sulamita 
  b. patașca lui Solomon 
  c. grădina Sulamitei 
    
    

 
 
 
 

 
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 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. la nașterea lui Cain A „Mi-a făcut Dumnezeu dreptate, mi-a auzit glasul şi 

mi-a dăruit un fiu." 
 2. la nașterea lui Noe B „M-a răsplătit Dumnezeu […]” 
 3. la nașterea lui Dan C „Acesta ne va mângâia pentru osteneala şi truda 

mâinilor noastre […]” 
 4. la nașterea lui Zabulon D „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!" 
 5. la nașterea lui Isahar E „Frumos dar mi-a dat Dumnezeu! […]” 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Au binecuvântat pe Rebeca şi i-au zis: „O, ___ noastră, să ajungi mama a ..., şi sămânţa ta să stăpânească ___ 

___ săi!” (Completați spațiile libere reprezentate de linii și puncte) 
   

 2. La potop, Dumnezeu a făcut să ..., și apele s-au potolit. 
   

 3. Ce s-a întâmplat în luna a 7-a, în ziua a 17-a a lunii (din anul 600 al vieții lui Noe), cu referire la potop? 
   

 4. Fiii mamei Sulamitei s-au mâniat pe aceasta, și au pus-o: 
   

 5. Frații tesaloniceni au primit Cuvântul lui Dumnezeu, nu ca pe ___ ___ […]  
   

   

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

   
 1. După ce Noe s-a trezit din ameţeala vinului, a zis: 
     
  a. „Blestemat să fie Canaan! […]” 
  b. „Binecuvântat să fie Sem […]” 
  c. „Iafet să locuiască în corturile lui Sem [...]” 
    
 2. Dumnezeu a făcut luminătorii și pentru ca să despartă: 
    
  a. ziua de noapte 
  b. lumina de întuneric 
  c. întinderea dintre ape 
    
 3. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. I-a binecuvântat și    

le-a zis să stăpânească peste: 
    
  a. toate târâtoarele 
  b. orice viețuitoare 
  c. tot pământul 

 
 
 
 
 
 
 


