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Simulare 4 PARTICIPANT PUNCTAJ CORECTOR 

2-3 – 25+    

 
 

I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Avram i-a dat lui Melhisedec zeciuială din toate. 

 2. Lot a ieșit din Țoar și a locuit într-o peșteră, cu cele 2 fete ale lui. 

 3. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebeca. 

 4. Avram era de 86 de ani, când i-a născut Agar pe Ismael. 

 5. Zilele vieții lui Isaac au fost de 180 de ani. 

   

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

    
 1 „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare.” i-a vorbit cuvântul Domnului: 
    
  a. într-un vis 
  b. într-o vedenie 
  c. printr-un proroc 
    
 2 A băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său: 
    
  a. Avraam 
  b. Lot 
  c. Noe 
    
 3 Când robul lui Avraam a întrebat-o pe Rebeca a cui fată este, aceasta i-a răspuns că este fata lui: 
    
  a. Betuel 
  b. Laban 
  c. Nahor 
    
 4 Câți fii i-a născut Chetura lui Avraam? 
    
  a. 4 
  b. 5 
  c. 6 
    
 5 Isaac s-a rugat Domnului pentru nevasta sa, căci era: 
    
  a. stearpă 
  b. bolnavă 
  c. necredincioasă 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. Apele au crescut și au ridicat corabia... A și ea s-a înălțat deasupra pământului 

 2. Apele au ajuns mari și au crescut foarte mult 
pe pământ... 

B și toți munții înalți, care sunt sub cerul întreg, au fost 
acoperiți 

 3. Apele au ajuns din ce în ce mai mari... C și corabia plutea pe deasupra apelor 

 4. Apele au fost mari pe pământ... D 40 de zile pe pământ 

 5. Potopul a fost... E 150 de zile 

     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
     
 1 În ce dată a vieții lui Noe, pământul era uscat de tot, și Noe a ieșit din corabie? Specificați anul, luna și ziua. 
   

 2 Cum se numește întâiul fiu născut al lui Ismael? 
   

 3 Isaac a chemat pe ... și i-a dat porunca să nu-și ia nevastă dintre fetele lui Canaan. 
   

 4 Iuda a avut ... fii, din care ... au murit în țara Canaanului. (Ordinea numerelor obligatorie) 
   

 5 Care din cei 12 fii ai lui Israel a avut un singur fiu, în timpul plecării lor în Egipt? 
   

   

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

   
 1 Ce s-a întâmplat în anul al 600-lea al vieții lui Noe, în  luna a 2-a, în ziua a 17-a a lunii? 
     
  a. s-au rupt toate izvoarele Adâncului celui mare 
  b. s-au deschis stăvilarele cerurilor 
  c. Noe, fiii și nevasta lui, și cele trei neveste ale fiilor lui Noe, au intrat în corabie 
    
 2 De cine Și-a adus Dumnezeu aminte, într-un anumit context? 
    
  a. Avraam 
  b. Noe 
  c. Rahela 
    
 3 Chedorlaomer și împărații care erau cu el, au bătut pe: 
    
  a. Refaimi, Zuzimi și Emimi 
  b. Horiți 
  c. Amaleciți și Amoriți 

 
 


