
Total puncte= ____/100 p                                                                                                                                                                                     Biserica„Philadelphia” Trossingen 
Din oficiu=8p                                                                                                                                                                                                                                                Tabita Flonta 

 Numele:_______________________ 

 
Test cap.11 – Genesa 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).=10p 
 
__ 1. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte.     Genesa 11:1 
__ 2. Domnul s-a pogorât să vadă cetatea și turnul pe care-l zideau fiii oamenilor.  Genesa 11:5 
__ 3. Domnul a încurcat limba fiiilor oamenilor ca să nu mai construiască cetatea.  Genesa 11:7 
__ 4. Avram și frații lui s-au născut în Ur în Șinear.      Genesa 11:8 
__ 5. Avram este urmaș al lui Iafet.        Genesa 11:10-26 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).=15p  
 
1. În ce țară a fost construit „Turnul Babel”?       Genesa 11:2 
a. Șinear; 
b. Haldea; 
c. Canaan; 
 
2. Cum se numea tatăl lui Avram?        Genesa 11:26 
a. Terah; 
b. Nahor; 
c. Haran; 
 
3. Cum se numea bunicul lui Avram?        Genesa 11:24-26 
a. Terah; 
b. Nahor; 
c. Haran; 
 
4. Cum se numea tatăl lui Lot?         Genesa 11:31 
a. Avram; 
b. Nahor; 
c. Haran; 
 
5. Cum se numeau frații lui Avram?        Genesa 11:26,27 
a. Nahor și Lot; 
b. Haran și Lot; 
c. Nahor și Haran; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare).=5p 
 
__ 1. Cărămidă   a. până la cer;     Genesa 11:3 
__ 2. Smoală    b. încurcătură;     Genesa 11:3 
__ 3. Un turn   c. Haldea;     Genesa 11:4 
__ 4. Babel   d. piatră;     Genesa 11:9 
__ 5. Ur   e. var;      Genesa 11:4 
 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare).=20p 
 
1. De ce au început oamenii să construiască cetatea și turnul într-o câmpie în țara  Șinear? Genesa 11:4 
____________________________________________________________ 
2. Cum a fost numită cetatea care au construit-o fiii oamenilor?__________________  Genesa 11:9 
3. Cum se numea nevasta lui Nahor?______________________    Genesa 11:29 
4. Cum o chema pe nevasta lui Avram?__________________     Genesa 11:29 
5. Pe cine a luat Terah cu el ca să meargă în țara Canaan?_________________________ Genesa 11:31 



Genesa cap.11 

V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).=15p 
 
1. Ce și-au zis oamenii când au pornit spre răsărit și au dat peste o câmpie? ...Haidem! să ne... Genesa 11:4 
a. zidim o cetate; 
b. zidim un turn; 
c. facem un nume; 
 
2. Ce a zis Domnul când s-a pogorât să vadă cetatea și turnul pe care-l zideau fiii oamenilor? Genesa 11:5,6 
 Iată.... 
a. ei sunt un singur popor; 
b. toți au același nume; 
c. nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând; 
 
3. Ce a făcut Domnul când a văzut că nu este nimic care să împiedice pe fiii oamenilor ca să  
        construiască cetatea și turnul?        Genesa 11:7,8 
a. le-a încurcat limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora; 
b. i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului; 
c. a făcut să sufle un vânt puternic și a dărâmat turnul; 
 
VI. Scrie din memorie: (Al treilea verset de la categoria ta) =27p 
Ieremia 31:34 / 1Ioan 3:5 / Galateni 6:9 / 1Ioan 1:9 / Iona 2:9 / Ioan 14:21 / 1Regi 2:3 
 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Total puncte= ____/100 p                                                                                                                                                                                     Biserica„Philadelphia” Trossingen 
Din oficiu=8p                                                                                                                                                                                                                                                Tabita Flonta 

 Numele:_______________________ 

 
Test cap. 11 – 12  – Genesa 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).=10p 
 
__ 1. Dumnezeu i-a zis lui Avram:„Vei fi o binecuvântare.”     Genesa 12:2 
__ 2. Dumnezeu i-a zis lui Avram:„Voi binecuvânta pe cei ce te vor blestema, și voi  
  blestema pe cei ce te vor binecuvânta.”       Genesa 12:3 
__ 3. Avram și-a înaintat drumul, înaintând mereu spre miazănoapte.    Genesa 12:9 
__ 4. În țară a venit o foamete și Avram s-a pogorât în Egipt ca să locuiască pentru  
 o vreme acolo.          Genesa 12:10 
__ 5. Faraon a zis:„ Ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevastă-ta?”   Genesa 12:18 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).=15p 
 
1. Unde a locuit Avram după ce a plecat din Ur?       Genesa 11:31 
a. Canaan; 
b. Haldea; 
c. Haran; 
 
2. Avram a străbătut țara până la locul numit _____, până la stejarul lui _____.   Genesa 12:6 
a. Sihem, More; 
b. Sihar, More; 
c. Sihem, Core; 
 
3. Câți ani avea Avram când a iețit din Haran?       Genesa 12:4 
a. 85; 
b. 75; 
c. 65; 
 
4. Ce i-a spus Domnul lui Avram când i S-a arătat?      Genesa 12:7 
a. „Toată țara aceasta o voi da seminței tale.”; 
b. „Toată țara aceasta o voi da copiiilor tăi.”; 
c. „Toată țara aceasta o voi da fiiilor  tăi.”; 
 
5. Cine au văzut că nevasta lui Avram era frumoasă și au lăudat-o la Faraon?   Genesa 12:15 
a. egiptenii; 
b. slujbașii cei mai de frunte a lui Faraon; 
c. oamenii lui Faraon; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare).=5p 
 
__ 1. Foamete       a. egiptenii ;   Genesa 12:10 
__ 2. Avram s-a pogorât    b. în țară;   Genesa 12:10 
__ 3. Domnul a lovit cu mai urgii   c. în Egipt;   Genesa 12:17 
__ 4. Au văzut că nevasta lui Avram era frumoasă d. Faraon;   Genesa 12:14 
__ 5. Poruncă      e. pe Faraon și casa lui;  Genesa 12:20 
 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare).=20p 
 
1. Cine la însoțit pe Avram când a pornit din Haran spre Canaan?    Genesa 12:5 
___________________________________________________    
2. În ce țară a plecat Avram din Haran?____________________     Genesa 12:4,5 
 



Genesa cap.11-12 

3. Avram a străbătut țara până la locul numit____________ , până la stejarul numit _________ . 
_______________ erau atunci în țară.        Genesa 12:6 
4. Când era aproape să intre în __________, a zis nevestei sale ______: „Iată știu că ești o  
 femeie ___________  la ________.”        Genesa 12:11 
5. Din pricina cui a fost primit Avram bine în Egipt?_________________________ 
Ce dar a primit Avram, fiind bine primit în Egipt?____,____,_________, ______și________, 
__________ și ___________.         Genesa 12:15,16 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).=15p 
 
1. Domnul zisese lui Avram:„ Ieși din_______, și vino în țara pe care ți-o voi arăta.”  Genesa 12:1 
a. țara ta; 
b. rudenia ta; 
c. casa tatălui tău;  
 
2. Ce a promis Dumnezeu lui Avram?        Genesa 12:2,3 
a. voi face din tine un neam mare; 
b. îți voi face un nume mare; 
c. toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine; 
 
3. Ce a făcut Avram când a pornit spre munte la răsărit de Betel?    Genesa 12:8 
a. și-a întins cortul având Betelul la apus și Ai la răsărit; 
b. a zidit un altar Domnului; 
c. a chemat Numele Domnului; 
 
VI. Scrie din memorie: (A treilea verset de la categoria ta) =27p 
Ieremia 31:34 / 1Ioan 3:5 / Galateni 6:9 / 1Ioan 1:9 / Iona 2:9 / Ioan 14:21 / 1Regi 2:3 
 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Total puncte= ____/100 p                                                                                                                                                                                     Biserica„Philadelphia” Trossingen 
Din oficiu=8p                                                                                                                                                                                                                                                Tabita Flonta 

 Numele:_______________________ 

 
Test cap. 13 – 14  – Genesa 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).=10p 
 
__ 1. Lot care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și cămile.    Genesa 13:5  
__ 2. Avram i-a zis lui Lot:„ Te rog să nu fie ceartă între mine și tine, între păstorii mei și  
 păstorii tăi, căci suntem frați.”        Genesa 13:8 
__ 3. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului.  Genesa  13:13 
__ 4. Melhisedec era împăratul Salemului și preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt.  Genesa 14:18 
__ 5. Melhisedec a zis: „Binecuvântat să fie Dumnezeul Cel Prea Înalt, care a dat pe vrăjmașii  
 tăi în mâinile tale.”         Genesa 14:19 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).=15p 
 
1. Avram era foarte bogat în:         Genesa 13:2 
a. oi, boi, corturi; 
b. oi, boi, aur; 
c. vite, argint, aur; 
 
2. Cine mai locuiau în țară când între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot  
 s-a iscat o  ceartă.         Genesa 13:7 
a. Cananiții și Iebusiții; 
b. Cananiții și Fereziții; 
c. Fereziții și Iebusiții; 
 
3. Cu ce era acoperită valea Sidim?        Genesa 14:10 
a. fântâni de smoală; 
b. fântâni de apă; 
c. fântâni fără apă; 
  
4. Cum se numea împăratul Sodomei?        Genesa 14:1,2 
a. Bera; 
b. Șineab; 
c. Arioc; 
 
5. Cum se numea împăratul Gomorei?        Genesa 14:1,2 
a. Chedorlaomer; 
b. Birșa; 
c. Tideal; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare).=5p 
 
__ 1. Avram a locuit  a. valea Împăratului     Genesa 13:12 
__ 2. Lot a locuit  b. în Canaan      Genesa 13:12 
__ 3. Stejarii lui Mamre  c. în cetățile din Câmpia Iordanului   Genesa 13:18 
__ 4. Valea Sidim  d. Marea Sărată     Genesa 14:3 
__ 5. Valea Șave  e. Hebron      Genesa 14:17 
 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare).=20p 
 
1. Ce a făcut Avram când a mers de a locuit lângă stejarii lui Mamre?    Genesa 13:18 
_________________________________  
 



Genesa cap.13 – 14  

2. Cine i-a ieșit în întâmpinare lui Avram în valea Șave, când s-a întors de la  înfrângerea lui  Genesa 14:17 
   Chedorlaomer și a împăraților care erau împreună cu el?_______________________________   
3.  Ce a adus Melhisedec când a binecuvântat pe Avram?__________________________ Genesa 14:18 
4. Ce i-a dat Avram lui Melhisedec?______________________________________  Genesa 14:20 
5. Ce a luat Avram, pentru el, din bogățiile luate de la înfrângerea lui Chedorlaomer și a 
      împăraților care erau împreună cu el?_________________________________________ Genesa 14:21-24 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).=15p 
 
1. Cum se numeau oamenii care au mers cu Avram ca să aducă înapoi pe Lot când a fost  
       luat prins de război?         Genesa 14:24 
a. Aner, Eșcol și Mamre; 
b. Arioc, Eșcol și Mamre; 
c. Aner, Șineab și Mamre; 
  
2. Ce i-a făgăduit Dumnezeu lui Avram?        Genesa 13:15,16 
a. toată țara pe care o vezi, ți-o voi da ție și seminței tale în veac; 
b. îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare; 
c. îți voi face sămânța ca nisipul de pe fața pământului de mare; 
 
3. Cum a binecuvântat Melhisedec pe Avram?       Genesa 14:19 
a. „Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul Cel Prea Înalt, Ziditorul cerului și al pământului.”; 
b. „Binecuvântat să fie Avram și să biruiască în lupte.” 
c. „Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel prea înalt și sămânța lui în veac.” 
 
VI. Scrie din memorie: (Al treilea verset de la categoria ta) =27p 
Ieremia 31:34 / 1Ioan 3:5 / Galateni 6:9 / 1Ioan 1:9 / Iona 2:9 / Ioan 14:21 / 1Regi 2:3 
 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Total puncte= ____/100 p                                                                                                                                                                                     Biserica„Philadelphia” Trossingen 
Din oficiu=8p                                                                                                                                                                                                                                                Tabita Flonta 

 Numele:_______________________ 

 
Test cap. 15 – 16  – Genesa 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).=10p 
 
__ 1. Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Avram astfel: „Uită-te spre cer și numără stelele,  
           dacă poți să le numeri,... Așa va fi sămânța ta.”      Genesa 15:4,5 
__ 2. Avram a crezut pe Domnul, și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.  Genesa 15:6 
__ 3. Domnul i-a zis lui Avram: „Eu sunt Domnul, care te-am scos din Ur din Haldea,  
          ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta.”       Genesa 15:7 
__ 4. Agar când s-a văzut însărcinată a privit cu răutate pe stăpână-sa.    Genesa 16:4 
__ 5. Îngerul Domnului a găsit-o pe Agar lână un izvor de apă în pustie.    Genesa 16:7 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).=15p  
 
1. În ce mod i-a vorbit Cuvântul Domnului lui Avram?      Genesa 15:1 
a. în vis; 
b. printr-un înger; 
c. într-o vedenie; 
 
2. Cine era Eliezer?          Genesa 15:2,3 
a. moștenitorul lui Avram; 
b. fiul lui Avram; 
c. slujitorul născut în casa lui Avram; 
 
3. În ziua aceea Domnul a făcut un legământ cu Avram și i-a zis: „Seminței tale dau țara aceasta, 
     de la râul_______ până la râul cel mare, râul_________ .”     Genesa 15:18 
a. Egiptului, Eufrat; 
b. Pison, Eufrat; 
c. Eufrat, Hidechel; 
 
4. Care dintre următoarele râuri, îl descrie Biblia ca și râul cel mare ?    Genesa 15:18 
a. Eufrat; 
b. Pison; 
c. Hidechiel 
 
5. Ce înseamnă Ismael?          Genesa 16:11 
a. mângâiere; 
b. Dumnezeu vede; 
c. Dumnezeu aude; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare).=5p 
 
__ 1. Eliezer  a. roabă     Genesa 15:2 
__ 2. Nelegiuirea b. Damasc     Genesa 15:16 
__ 3. Agar  c. Amoriților     Genesa 16:1 
__ 4. Agar  d. Egipteancă     Genesa 16:1 
__ 5. Agar  e. Ismael     Genesa 16:11 
 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare).=20p 
 
1. Domnul i-a zis lui Avram: „Să știi hotărât că __________ ta va fi __________ într-o țară,  Genesa 15:13 
    care nu va fi a ei; acolo va fi ________, și o vor apăsa _______, timp de _______ ________ de ani.”  
 



Genesa cap. 15 – 16  

2. „Dar pe neamul căruia îi va fi ________, îl voi ___________ Eu; și pe urmă va ieși de   Genesa 15:14 
    acolo cu mari __________.” 
3. Despre Ismael se spune:         Genesa 16:12 
- El va fi ca un ___________ ________________; 
- Mâna lui va fi _______________ tuturor _________________; 
- Mâna tuturor oamenilor va fi _____________  ____; 
- Va locui în ________  tuturor  _____________ lui; 
4. Cum a numit Agar Numele Domnului care-i vorbise?      Genesa 16:13  
_____________________________________________________ 
5. Cum i-a pus Avram numele, fiului său, pe care la născut Agar?_______________  Genesa 16:15 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).=15p 
 
1. Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram ... i-a zis:      Genesa 15:1 
a. „Avrame, nu te teme;”; 
b. „Eu sunt Ziditorul cerului și al pământului.”; 
c. „Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare”; 
 
2. Ce animale i-a poruncit Domnul lui Avram să ia?      Genesa 15:9 
a. o juncană, o capră și un berbec, toate de trei ani;  
b. o turturea; 
c. un pui de porumbel; 
 
3. După ce a asfințit soarele:__________       Genesa 15:17 
a. s-a făcut un întuneric mare; 
b. a ieșit un fum ca dintr-un cuptor; 
c. niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate; 
 
VI. Scrie din memorie: (Al treilea verset de la categoria ta) =27p 
Ieremia 31:34 / 1Ioan 3:5 / Galateni 6:9 / 1Ioan 1:9 / Iona 2:9 / Ioan 14:21 / 1Regi 2:3 
 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Total puncte= ____/100 p                                                                                                                                                                                    Biserica„Philadelphia” Trossingen 
Din oficiu=8p                                                                                                                                                                                                                                                Tabita Flonta 

 Numele:_______________________ 

 
Test cap. 16 – 17  – Genesa 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).=10p 
 
__ 1. Avraam înseamnă tată al unei mulțimi.       Genesa 17:5 
__ 2. Avraam a râs când Dumnezeu i-a spus că îi va da un fiu din Sara.    Genesa 17:17 
__ 3. Ție și seminței tale după tine, îți voi da țara în care locuiești acum ca străin,...  
            toată țara Canaanului în stăpânire veșnică.      Genesa 17:8 
__ 4. Dumnezeu i-a zis lui Avraam că Sara va fi mama unor neamuri întregi și chiar împărați  
           de noroade vor ieși din ea.        Genesa 17:15,16 
__ 5. Dumnezeu a zis: „Cu adevărat, nevasta ta Sara îți va naște un fiu și-i vei pune   Genesa 17:19 
          numele Isaac.” 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).=15p 
 
1. Câți ani avea Sara când Dumnezeu i-a promis lui Avraam că va avea un fiu din ea?  Genesa 17:15-17 
a. 99; 
b. 100; 
c. 90; 
 
2. Câți ani avea Avraam când a fost tăiat împrejur?      Genesa 17:24 
a. 86; 
b. 99; 
c. 100; 
 
3. La ce vârstă a fost tăiat împrejur Ismael?       Genesa 17:25 
a. când a fost înțercat; 
b. la paisprezece ani; 
c. la treisprezece ani; 
 
4. Cine a mai fost tăiat împrejur odată cu Avraam și Ismael?     Genesa 17:26,27 
a. toți oamenii din casa lui; 
b. robii născuți în casa lui sau cumpărați cu bani de la străini; 
c. ambele variante; 
 
5. Ce i-a spus Sarai lui Avram, când Agar a privit-o cu dispreț văzând că era însărcinată?  Genesa 16:5 
a. asupra ta să cadă batjocura aceasta; 
b. să judece Domnul între mine și tine; 
c. ambele variante; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare).=5p 
 
__ 1. Îngerul Domnului    a. Avram era de 86 de ani    Genesa 16:7 
__ 2. Îngerul Domnului    b. Fântâna Celui viu care mă vede   Genesa 16:9  
__ 3. Numele Domnului care-i vorbise lui Agar c. a găsit pe roaba lui Sarai    Genesa 16:13 
__ 4. între Cades și Bared   d. întoarce-te la stăpână-ta și supunete sub mâna ei Genesa 16:14 
__ 5. când s-a născut Ismael   e. Tu ești Dumnezeu care mă vede   Genesa 16:16 
 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare).=20p 
 
1. „Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi ______________; căci te fac ___________ Genesa 17:5 
       multor ______________.” 



Genesa cap. 16 – 17  

2. De ce trebuia nimicit din mijlocul neamului său un copil de parte bărbătească   Genesa 17:14 
    netăiat împrejur?____________________________________________________________ 
3. Care a fost motivul pentru care Agar a fugit de la Sarai, pe când era însărcinată?  Genesa 16:6 
___________________________________________________________ 
4. Unde a fost găsită Agar pe când fugea de la Sarai?       Genesa 16:7 
___________________________________________________________ 
5. De către cine a fost găsită Agar când fugea de Sarai?______________________________ Genesa 16:7 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).=15p 
 
1. Domnul i s-a arătat lui Avram când avea nouăzeci și nouă de ani și i-a zis:   Genesa 17:1,2 
a. „Eu sunt Dumnezeul Cel atotputernic. Umblă înaintea Mea și fi sfânt.”; 
b. „Voi face un legământ între Mine și tine.”; 
c. „Te voi înmulți nespus de mult.”; 
 
2. Care este legământul dintre Dumnezeu și sămânța lui Avraam după el?   Genesa 17:10 
a. tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur; 
b. numai fii care vi se vor naște să fie tăiați împrejur la vârsta de opt zile; 
c. ambele variante;  
 
3. Cine trebuia să fie tăiat împrejur la vârsta de opt zile?     Genesa 17:12,13 
a. orice copil de parte bărbătească din sămânța lui Avraam, neam după neam; 
b. robul născut în casă; 
c. robul cumpărat cu bani de la străini; 
 
VI. Scrie din memorie: (Al patrulea verset de la categoría ta) =27p  
Luca 6:36 / 2Timotei 2:15 / Matei 7:13 / 1Corinteni 13:12 / Faptele Apostolilor 10:43 / Fapte 17:30-31 / 

 Faptele Apostolilor 2:38-39 
 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Total puncte= ____/100 p                                                                                                                                                                                     Biserica„Philadelphia” Trossingen 
Din oficiu=8p                                                                                                                                                                                                                                                Tabita Flonta 

 Numele:_______________________ 

 
Test cap. 17 – 18 – 19  – Genesa 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).=10p 
 
__ 1. Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta nu trece rogu-Te, pe lângă robul Tău. Genesa 18:3 
__ 2. Avraam a zis: „Este oare ceva prea greu pentru Domnul?”     Genesa 18:14 
__ 3. Despre Avraam și Sara se spune că erau bătrâni și înaintați în vârstă.   Genesa 18:11 
__ 4. Domnul a zis despre Avraam: „Căci Eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și  Genesa 18:19 
           casei lui după el să țină Calea Domnului, făcând ce este drept și bine.” 
__ 5. După ce s-au depărtat oamenii aceia și au plecat spre Sodoma, Avraam stătea tot   Genesa 18:22 
           înaintea Domnului. 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).=15p  
 
1. În ce timp al zilei i S-a arătat Domnul lui Avraam la stejarii lui Mamre?   Genesa 18:1  
a. dimineața; 
b. la apusul soarelui; 
c. în timpul zădufului zilei; 
 
2. În ce loc ședea Avraam când i S-a arătat Domnul la stejarii lui Mamre?   Genesa 18:1 
a. la ușa cortului; 
b. sub stejarii lui Mamre; 
c. lângă altarul pe care-l zidise; 
 
3. Avraam s-a dus repede la Sara în cort, și i-a zis:       Genesa 18:6 
      ”Ia repede,___ de făină___ frământă, și fă___.” 
a. două măsuri, albă, turte; 
b. trei măsuri, albă, turte; 
c. trei măsuri, de orz, turte; 
 
4. Ce a spus Domnul despre Sodoma și Gomora?      Genesa 18:20 
a. strigătul împotriva lor s-a mărit; 
b. păcatul lor într-adevăr este nespus de greu; 
c. ambele variante; 
 
5. Pentru câți oameni buni a mijlocit Avraam înaintea Domnului ca să nu nimicească Sodoma? Genesa 18:23-32 
a. 50, 45, 40, 30, 20, 10; 
b. 50, 40, 30, 20, 10, 5; 
c. 50, 45, 35, 30, 20, 10; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare).=5p 
 
__ 1. Avraam   a. Unde este nevastă-ta Sara?    Genesa 18:9 
__ 2. Ce trei bărbați  b. Uite-o în cort.     Genesa 18:9 
__ 3. Sara   c.  N-am râs.      Genesa 18:15 
__ 4. Sara   d. Să ascund Eu oare de Avraam ce am să fac?  Genesa 18:15 
__ 5. Domnul   e. i-a fost frică      Genesa 18:17 
 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare).=20p 
 
1.  Ce animal a dat Avraam ca să fie pregătit pentru cei trei bărbați?_______________  Genesa 18:7 

 



Genesa cap. 17 – 18 – 19  

2. Cum era animalul care l-a dat Avraam ca să fie pregătit pentru cei trei barbați?  Genesa 18:7 
_____________________________________ 
3. Cine le-a slujit celor trei bărbați până ce au mâncat?______________________  Genesa 18:7,8 
4. Unde era Sara când unul din cei trei bărbați a zis: la anul când se vor întoarce,  
     Sara va avea un fiu?______________________________________________________ Genesa 18:10 
5. Cine și de câte ori a mijlocit înaintea Domnului pentru Sodoma?______________,______ Genesa 18:22-33 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).=15p 
 
1. Avraam a ridicat ochii, și s-a uitat: și iată că_____ stăteau în picioare lângă el.  
Când i-a văzut____ înaintea lor, de la _________, și _______.     Genesa 18:2 
a. trei bărbați, a trimis-o pe Sara, ușa cortului, i-a invitat să mănânce; 
b. trei bărbați, a alergat, stejarii lui Mamre, s-a plecat cu fața până la pământ; 
c. treii bărbați, a alergat, ușa cortului, s-a plecat până la pământ; 
 
2. Ce le-a oferit Avraam celor trei bărbați care au trecut pe la el?    Genesa 18:4,5 
a. apă să-și spele picioarele; 
b. pâine, ca să prindă la inimă și vin; 
c. o bucată de pâine, ca să prindă la inimă; 
 
3. Cum a reacționat Sara când unul din cei trei bărbați a spus:     Genesa 18:10-12 
„La anul pe vremea aceasta...Sara, nevastă-ta, va avea un fiu.”? 
a. a râs în sine; 
b. a zis: „Acum când am îmbătrânit să mai am pofte?”; 
c. a zis: „Domnul meu bărbatul deasemenea este bătrân.”; 
 
VI. Scrie din memorie: (Al patrulea verset de la categoría ta) =27p  
Luca 6:36 / 2Timotei 2:15 / Matei 7:13 / 1Corinteni 13:12 / Faptele Apostolilor 10:43 / Fapte 17:30-31 / 

 Faptele Apostolilor 2:38-39 
 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Total puncte= ____/100 p                                                                                                                                                                                     Biserica„Philadelphia” Trossingen 
Din oficiu=8p                                                                                                                                                                                                                                                Tabita Flonta 

 Numele:_______________________ 

 
Test cap. 19  – Genesa 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).=10p 
 
__ 1. Lot a zis: „Fraților, vă rog nu faceți o asemenea mișelie.”      Genesa 19:7 
__ 2. Domnul a trimis pe cei doi îngeri să nimicească locul Sodomei și Gomorei, pentru că Genesa 19:13    
           a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. 
__ 3. Domnul a vrut să-l cruțe pe Lot.        Genesa 19:16 
__ 4. Fiindcă Lot dormea, bărbații aceia l-au apucat de mână, pe el, pe nevastă-sa și pe cele  
          două fete ale lui, și l-au lăsat afară din cetate.      Genesa 19:16 
__ 5. Domnul a făcut să ploaie peste Sodoma și Gomora pucioasă și foc din cer de la Domnul. Genesa 19:24 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).=15p  
 
1. În ce timp al zilei au ajuns cei doi îngeri la Sodoma?      Genesa 19:1 
a. dimineața; 
b. în zăduful zilei; 
c. seara; 
   
2. Unde au vrut să petreacă noaptea cei doi îngeri, când au ajuns în Sodoma?   Genesa 19:2 
a. în uliță; 
b. în cort; 
c. în casă; 
 
3. Unde a cerut Lot să i se dea voie să fugă când unul din îngeri i-a poruncit să-și scape viața  
      la munte?           Genesa 19:18-22 
a. la Țoar; 
b. la Avraam; 
c. la Gherar; 
 
4. Cum au reacționat ginerii lui Lot, când le-a spus că Domnul are să nimicească cetatea? Genesa 19:14 
a. credeau că glumește; 
b. l-au crezut pe Lot; 
c. au asculat de Lot și au plecat din cetate; 
 
5. Ce a văzut Avraam a doua zi dis de dimineață când și-a îndreptat privirile spre Sodoma,  
     Gomora și toată Câmpia?         Genesa 19:27,28 
a. un fum ca fumul unui cuptor; 
b. pucioasă; 
c. foc; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare).=5p 
 
__ 1. Țoar   a. stâlp de sare      Genesa 19:20,22 
__ 2. nevasta lui Lot  b. tatăl moabiților     Genesa 19:26 
__ 3. fetele lui Lot  c. mic       Genesa 19:32 
__ 4. Moab   d. tatăl Amoniților     Genesa 19:37 
__ 5. Ben-Ammi  e. i-au dat să bea vin     Genesa 19:38 
 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare).=20p 
 
1. Unde ședea Lot când au ajuns cei doi îngeri la Sodoma?____________________  Genesa 19:1 
2. Unde a locuit Lot când a plecat din Țoar?______________________    Genesa 19:30 



Genesa cap. 19 – 20  

3. Care a fost motivul pentru care nevasta lui Lot nu a reușit să-și scape viața?   Genesa 19:26  
____________________________________________ 
4. Cum i-a pus numele fiului ei, fata cea mai mare a lui Lot?______________________  Genesa 19:37 
5. Cum se chema fiul fetei celei mai tinere a lui Lot?____________________________  Genesa 19:38 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).=15p 
 
1. Cum au reacționat oamenii din cetate când Lot nu a vrut să scoată afară pe oamenii care  Genesa 19:9 
     au intrat să petreacă noaptea la el?         
a. au strigat: „Pleacă!”; 
b. au zis: „Omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin și acum vrea să facă pe judecătorul.”; 
c. au zis: „Ei bine, o să-ți facem mai rău decât lor.” 
 
2. Ce au făcut oamenii pe care i-a invitat Lot la el, când oamenii din cetate s-au apropiat să Genesa 19:10,11 
       spargă ușa? 
a. au tras pe Lot la ei în casă; 
b. au încuiat ușa; 
c. pe oamenii care erau la ușa casei i-a lovit cu orbire; 
 
3. După ce i-au scos afară, unul din ei a zis: „Scapă-ţi viaţa; ___şi___. Scapă la munte ___,.”  Genesa 19:17 
a. să  nu te uiţi înapoi 
b. să nu te opreşti în vreun loc din câmpie 
c. ca să nu pieri 
 
VI. Scrie din memorie: (Al patrulea verset de la categoría ta) =27p  
Luca 6:36 / 2Timotei 2:15 / Matei 7:13 / 1Corinteni 13:12 / Faptele Apostolilor 10:43 / Fapte 17:30-31 / 

 Faptele Apostolilor 2:38-39 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Total puncte= ____/100 p                                                                                                                                                                                     Biserica„Philadelphia” Trossingen 
Din oficiu=8p                                                                                                                                                                                                                                                Tabita Flonta 

 Numele:_______________________ 

 
Test cap. 11 – 20  – Genesa 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).=10p 
 
__ 1. Avraam zicea despre nevastă-sa Sara că este sora lui.     Genesa 20:2 
__ 2. Avraam s-a temut să spună despre Sara că este nevastă-sa, ca să nu-l omoare  
          oamenii din cetate din pricina ei.        Genesa 20:2 
__ 3. Abimelec a zis: „Doamne, vei omorâ Tu oare chiar și un neam nevinovat”?  Genesa 20:4 
__ 4. Sara era fiica tatălui lui Avraam.        Genesa 20:12 
__ 5. Avraam i-a cerut Sarei să spună peste tot pe unde vor merge că este fratele ei.  Genesa 20:13 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).=15p 
 
1. Avraam a plecat și a locuit ca străin:        Genesa 20:1 
a. Cades; 
b. Șur; 
c. Gherar; 
 
2. Cine era Abimelec?          Genesa 20:2 
a. împăratul Sodomei; 
b. împăratul Gomorei; 
c. împăratul Gherarei; 
 
3. Cine l-a ferit pe Abimelec să nu păcătuiască?       Genesa 20:6 
a. Avraam; 
b. Sara; 
c. Dumnezeu; 
 
4. Ce a spus Dumnezeu despre Avraam lui Abimelec?        Genesa 20:7 
      El este: 
a. preot al Domnului; 
b. prooroc; 
c. neprihănit; 
 
5. Ce răspuns i-a dat Abimelec lui Dumnezeu?         Genesa 20:5             
     Eu am lucrat: 
a. cu inima curată; 
b. cu mâini nevinovate; 
c. ambele variante; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare).=5p 
 
__ 1. Ur   a. între Cades și Șur     Genesa 11:28 
__ 2. Babel   b. înseamnă mic     Genesa 11:9 
__ 3. Stejarii lui Mamre  c. lângă Hebron      Genesa 13:18 
__ 4. Gherar   d. încurcătură      Genesa 20:1 
__ 5. Țoar   e. Haldea      Genesa 19:20-22 
 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare).=20p 
 
1. Ce i-a dat Abimelec lui Avraam când i-a dat înapoi pe nevastă-sa Sara?   Genesa 20:14 
_____________________________________ 
2. Când și cum i S-a arătat Dumnezeu lui Abimelec?_____________________________  Genesa 20:3  



Genesa cap. 11 – 20  

3. Din pricina cui încuiase Domnul pântecele tuturor femeilor din cassa lui Abimelec?  Genesa 20:18 
_____________________________________ 
4. Cum se numea tatăl lui Avraam?_________________________    Genesa 11:26 
5. Cum se numeau frații lui Avraam?______________________________   Genesa 11:26,27 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).=15p 
 
1. Ce i-a spus Domnul lui Abimelec când i S-a arătat?      Genesa 20:3-7 
a. „Ai să mori din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat.”;  
b. „Știu și Eu că ai lucrat cu inimă curată: de aceea te-am și ferit să păcătuiești împotriva Mea.”; 
c. „Dă omului nevasta înapoi...dacă n-o dai înapoi să știi că vei muri negreșit, tu și tot ce-i al tău.”; 
 
2. Ce s-a întâmplat când Abimelec a chemat pe toți slujitorii săi și le-a spus tot ce se  
     întâmplase?            Genesa 20:8 
a. oamenii aceia s-au umplut de mânie împotriva lui Avraam; 
b. oamenii aceia au fost cuprinși de o mare spaimă; 
c. oamenii aceia au vrut să-l omoare pe Avraam; 
 
3. Ce i-a zis Abimelec Sarei?         Genesa 20:16 
a. dau fratelui tău o mie de arginți, aceasta să fie o dovadă de cinste față de cei ce sunt cu tine,  
    așa că înaintea tuturor ve fi fără vină; 
b. dau fratelui tău o mie de sicli de argint, aceasta să fie o dovadă de cinste față de cei ce sunt cu tine,  
    așa că înaintea tuturor ve fi fără vină; 
c. dau fratelui tău o mie de sicli de aur, aceasta să fie o dovadă de cinste față de cei ce sunt cu tine,  
    așa că înaintea tuturor ve fi fără vină; 
 
 
VI. Scrie din memorie: (Al patrulea verset de la categoría ta) =27p  
Luca 6:36 / 2Timotei 2:15 / Matei 7:13 / 1Corinteni 13:12 / Faptele Apostolilor 10:43 / Fapte 17:30-31 / 

 Faptele Apostolilor 2:38-39 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 
 
 


