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Testul 42 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

2-3, 4-5    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Terah a fost nepotul lui Serug și tatăl lui Avram, Nahor și Haran. 
 2. Fiica cea mai mare a lui Lot a născut un fiu, căruia i-a pus numele Moab. 
 3. Abimelec i-a dat lui Avraam o mie de arginţi. 
 4. Prima persoană care a zidit un altar Domnului a fost Noe. 
 5. Cain a zis Domnului: „Pedeapsa mea e prea mare ca s-o pot suferi.” 
   

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

    
 1. De cine și-a adus Dumnezeu aminte, când a nimicit cetățile câmpiei? 
    
  a. Lot 
  b. Avraam 
  c. Sara 
    
 2. Câți ani au fost supuși lui Chedorlaomer împărații din Canaan?  
    
  a. 6  
  b. 7 
  c. 12 
    
 3. Până unde a urmărit Avraam pe Chedorlaomer și aliații săi? 
    
  a. până la Hoba 
  b. până la Sihem 
  c. până la Gaza 
    
 4. Avraam a zis: „Fără îndoială, nu-i nicio frică de Dumnezeu în ţara aceasta […]”, adică în: 
    
  a. Gherar 
  b. Egipt 
  c. Canaan 
    
 5. Prietenul lui Abimelec se numea: 
    
  a. Picol 
  b. Ahuzat 
  c. Hira 
    
    

 
 
 
 
 

 
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. vor ieşi împăraţi din: A Iuda 
 2. vor ieși împăraţi de noroade din: B Avraam 
 3. vor ieşi împăraţi din coapsele lui: C Iacov 
 4. doisprezece voievozi va naşte: D Sara 
 5. mâna lui va apuca de ceafă pe vrăjmaşii săi: E Ismael 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. La Babel, cărămida le-a ţinut loc de ___, iar smoala le-a ţinut loc de ___. 
   

 2. După ce Avram s-a întors de la ..., Melhisedec a venit și l-a binecuvântat. (2 elemente) 
   

 3. Numiți cei trei oameni care au mers cu Avraam ca să-l scape pe Lot, cel care a fost luat prins de război. 
   

 4. Menționați cele două persoane care au pregătit oamenilor ce au intrat în casa lor, apă pentru spălat picioarele și 
nutreț pentru animalele acestora. 

   

 5. Dumnezeu i-a zis în vis lui Abimelec că Avraam este ___, astfel că acesta se va ruga pentru Abimelec și va trăi. 
   

   

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

   
 1. Despre Arpacşad știm următoarele: 
     
  a. a fost născut când Sem, tatăl său avea 100 de ani 
  b. a avut încă 4 frați 
  c. a fost născut la 2 ani după potop 
    
 2. Lângă care stejari a zidit Avraam un altar Domnului? 
    
  a. stejarul lui More 
  b. stejarul Paran 
  c. stejarii lui Mamre 
    
 3. Ce a despicat Avram în două, în locul unde pe acesta l-a apucat o groază şi un mare întuneric? 
    
  a. capra 
  b. berbecul 
  c. turtureaua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


