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Simulare 5 PARTICIPANT PUNCTAJ CORECTOR 

2-3 – 25+    

 
 

I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. „Cât vor fi cerurile și pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și 

noaptea!” 

 2. După potop, Noe a trăit 350 de ani. 

 3. Ioctan a fost fratele lui Peleg. 

 4. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. 

 5. Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. 

   

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

    
 1 Care din cei 3 fii ai lui Noe a avut cei mai mulți fii? 
    
  a. Sem 
  b. Ham 
  c. Iafet 
    
 2 Cui a zis Dumnezeu: „Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. S-apuce groaza și frica de voi pe orice dobitoc de pe 

pământ [...]” ? 
    
  a. lui Iacov 
  b. omului pe care l-a făcut 
  c. lui Noe și fiilor săi 
    
 3 Care expresie cu privire la munți NU apare în cartea Genesei? 
    
  a. „muntele răsăritului” 
  b. „muntele lui Dumnezeu” 
  c. „munții înalți” 
    
 4 Dumnezeu i-a zis lui Abimelec că acesta din urmă a lucrat (a acționat) cu inimă: 
    
  a. curată 
  b. înțeleaptă 
  c. bună 
    
 5 Când i s-au născut lui Iosif cei doi fii, Manase și Efraim? 
    
  a. înainte de fi vândut în Egipt 
  b. după mutarea lui Israel în Egipt 
  c. înaintea anilor de foamete 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. anul 600, luna 2, ziua 17 A corabia s-a oprit pe munții Ararat 

 2. anul 600, luna 7, ziua 17 B pământul era uscat de tot, și Noe a ieșit din corabie 

 3. anul 600, luna 10, ziua 1 C apele secaseră pe pământ, și Noe a ridicat învelitoarea 
corăbiei 

 4. anul 601, luna 1, ziua 1 D s-au văzut vârfurile munților 

 5. anul 601, luna 2, ziua 27 E s-au rupt toate izvoarele Adâncului celui mare și s-au 
deschis stăvilarele cerurilor 

     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
     
 1 Numiți cele 2 persoane despre care Genesa menționează că au adus ardere-de-tot pe altar, într-un anumit context. 
   

 2 Hotarele canaaniților se întindeau de la Sidon, cum mergi spre ..., până la Gaza, și cum mergi spre Sodoma, 
Gomora, ... și Țeboim, până la Leșa. Numiți cele 2 locații din spațiile libere. Ordinea obligatorie. 

   

 3 Terah a fost tatăl lui ..., ... și al lui ..., iar Lot a fost fiul lui ... Ordinea obligatorie. 
   

 4 Domnul a lovit cu mari urgii pe faraon și casa lui, din pricina ... 
   

 5 ... a fost fiul celei mai tinere fiice ale lui Lot, și tatăl amoniților. 
   

   

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

   
 1 Care cetate a fost surpată din temelie, conform cărții Genesa? 
     
  a. Babel 
  b. Sodoma 
  c. Gomora 
    
 2 Ce știm corect despre Abimelec? 
    
  a. era împăratul filistenilor 
  b. avea un prieten pe nume Picol 
  c. a făcut un legământ cu Avraam, la Beer-Șeba 
    
 3 Cu privire la moartea lui Iacov (Israel), știm corect următoarele: 
    
  a. 40 de zile au fost întrebuințate cu îmbălsămarea lui 
  b. egiptenii l-au plâns 70 de zile 
  c. Iosif a ținut în cinstea lui un bocet de 7 zile, la aria lui Atad 

 
 


