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

 Numele:_______________________ 

 
Test cap.1 – Genesa 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).=10p 
__1. Dumnezeu a creat cerul în prima zi.       Genesa 1:5 
__2. Dumnezeu a făcut întinderea, ea a despărțit apele care sunt dedesuptul întinderii de apele 
 care sunt deasupra întinderii.        Genesa 1:7   
__3. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o oceane.   Genesa 1:10 
__4. Dumnezeu a creat soarele, luna și stelele în ziua a patra.     Genesa 1:14-19 
__5. Dumnezeu a creat pe om în ziua a șasea.       Genesa 1:26-27 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).=15p 
1. Ce a făcut Dumnezeu la început?        Genesa 1:1 
a. cerurile și pământul; 
b. lumina și pământul; 
c. lumina și cerul; 
 
2. Cum a numit Dumnezeu întinderea?        Genesa 1:8 
a. mări; 
b. cer; 
c. pământ; 
 
3. Dumnezeu a așezat luminătorii în întinderea cerului ca să stăpânescă :   Genesa 1:14,17,18 
a. pământul; 
b. ziua și noaptea; 
c. mările; 
 
4. Ce a creat Dumnezeu în ziua a cincea?       Genesa 1:20-23 
a. verdeață pe pământ; 
b. viețuitoarele mării; 
c. viețuitoarele pământului; 
 
5. În a câta zi a fost creat pământul?        Genesa 1:10,13 
a. a doua zi; 
b. a treia zi; 
c. a patra zi; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare).=5p 
__1. lumina  a. noapte         Genesa 1:5 
__2. întunericul  b. zi         Genesa 1:5 
__3. întinderea  c. mări         Genesa 1:8 
__4. uscatul  d. cer         Genesa 1:10 
__5. grămada de ape e. pământ        Genesa 1:10 
 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare).=20p 
1. Pământul  era  _______________  și  ____________________ .    Genesa 1:2 
2. Cine se mișca pe deasupra apelor?______________________________________________ . Genesa 1:2 
3. Dumnezeu a zis:„Să fie o întindere între ape, și ea să despartă ___________ de ________ ”. Genesa 1:6  
4. Dumnezeu a așezat luminătorii în întindera cerului ca să __________ ___________, să  
     stăpânească ________ și __________, și să despartă _____________ de _____________ . Genesa 1:17,18 
5. Ce a mai creat Dumnezeu în ziua când a creat viețuitoarele mării? ________________ Genesa 1:20 
 
 

 



 Genesa cap.1 

 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).=15p 
1. Dumnezeu a zis:„Să dea pământul: ... ”.       Genesa 1:11 
a. verdeață; 
b. iarbă cu sămânță; 
c. pomi roditori; 
 
2. Dumnezeu a zis să fie niște luminători, ei să fie niște semne care să arate:   Genesa 1:14 
a. vremile; 
b. zilele; 
c. anii; 
 
3. Dumnezeu a făcut pe om:         Genesa 1:27 
a. după chipul Său; 
b. parte bărbătească; 
c. parte femeiască; 
 
VI. Scrie din memorie: (Primul verset din cele zece de la categoria ta) =27p 
Isaia 3:10 / Ioan 17:26 / Matei 6:33 / Ioan 15:7 / Isaia 33:3 / Psalmii 117:1-2 / Iacov 5:7-8 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Numele:______________________________ 

 
Test cap.2 – Genesa 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).=10p 
 
__ 1. În ziua a șaptea Dumnezeu s-a odihnit.       Genesa 2:2 
__ 2. Un râu ieșea din Eden și uda grădina.       Genesa 2:10 
__ 3. Pomul vieții era în mijlocul grădinii.       Genesa 2:9 
__ 4. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevasta sa,  
         și se vor face un singur trup.        Genesa 2:24 
__ 5. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine.     Genesa 2:25 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).=15p 
 
1. Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre:        Genesa 2:8 
a. nord; 
b. apus; 
c. răsărit; 
 
2. Dumnezeu a așezat pe om în grădina Edenului:       Genesa 2:15 
a. ca s-o lucreze; 
b. ca s-o păzească; 
c. ca s-o lucreze și s-o păzescă; 
 
3. Dumnezeu a zis:„ Nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac: ...”    Genesa 2:18 
a. un ajutor potrivit; 
b. un prieten; 
c. o familie; 
 
4. Cine a pus numele tuturor viețuitoarelor?       Genesa 2:20 
a. Creatorul; 
b. Dumnezeu; 
c. Omul; 
 
5. Din ce a făcut Dumnezeu pe femeia care a adus-o la om?     Genesa 2:22 
a. din coasta pe care o luase din om; 
b. din pământ; 
c. din lut; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare).=5p 
 
__ 1. Om  a. este al patrulea râu       Genesa 2:5 
__ 2. Pison  b. curge la răsăritul Asiriei      Genesa 2:11 
__ 3. Ghihon  c. înconjoară țara Cuș       Genesa 2:13 
__ 4. Hidechel  d. înconjoară țara Havila      Genesa 2:14 
__ 5. Eufratul  e. să lucreze pământul       Genesa 2:14 
 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare).=20p 
 
1.  Dumnezeu a ________________ ziua a șaptea și a ___________________.    Genesa 2:2 
2.  De ce nu era nici un copăcel de câmp și nici iarba nu încolțea în ziua când a făcut  
       Domnul Dumnezeu pământ și ceruri?       Genesa 2:5 
___________________________________________________________________   



Genesa cap. 2 

 
3.  Un ______  se ridica de pe ________________ și _____ toată fața pământului.  Genesa 2:6 
4.  Unde a pus Dumnezeu pe omul pe care-l întocmise?      Genesa 2:8 
______________________________________________________________ 
 
5.  Din ce a făcut Dumnezeu toate fiarele câmpului și toate păsările cerului?   Genesa 2:19 
____________________________________ 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).=15p 
 
1.Domnul Dumnezeu a făcut pe om:        Genesa 2:7 
a. din țărâna pământului;  
b. i-a suflat în nări suflare de viață; 
c. și omul s-a făcut astfel un suflet viu; 
 
2. Dumnezeu i-a dat omului porunca aceasta:       Genesa 2:16,17 
a. poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; 
b. din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci; 
c. căci în ziua când vei mânca din el vei muri negreșit; 
 
3. Și omul a zis: „Iată în sfârșit aceea care este____________, pentru că a fost luată din om.” Genesa 2:23 
a. os din oasele mele; 
b. carne din carnea mea; 
c. ea se va numi femeie; 
 
VI. Scrie din memorie: (Primul verset din cele zece de la categoria ta) =27p 
Isaia 3:10 / Ioan 17:26 / Matei 6:33 / Ioan 15:7 / Isaia 33:3 / Psalmii 117:1-2 / Iacov 5:7-8 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Numele:______________________________ 

 
Test cap.3 – Genesa 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).=10p 
__ 1. Șarpele era mai șiret decât toate viețuitoarele pământului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Genesa 3:1 
__ 2. Satana a zis femeii: „Hotărât că nu veți muri.”        Genesa 3:4 
__ 3. Omul și nevasta lui s-au ascuns de Dumnezeu printre pomii din grădină.    Genesa 3:8 
__ 4. Femeia a zis: „Șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom.”     Genesa 3:13 
__ 5. Când a izgonit Dumnezeu pe Adam și Eva din grădina Edenului, a pus niște heruvimi să învârtească 
         o sabie învăpăiată, ca să păzească grădina.        Genesa 3:24 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).=15p 
 
1. Femeia a luat din rodul pomului și a dat și bărbatului ei, care era_____ și bărbatul a mâncat și el. Genesa 3:6 
a. în cortul lui; 
b. la ușa cortului; 
c. lângă ea; 
 
2. Omul și nevasta lui au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină:   Genesa 3:8 
a. în zăduful zilei; 
b. în răcoarea zilei; 
c. dimineața; 
 
3. Ce s-a întâmplat după ce omul și nevasta lui au mâncat din pom?     Genesa 3:7 
a. au cunoscut binele; 
b. au cunoscut că erau goi; 
c. au cunoscut răul; 
 
4. Cum se numea omul care a fost creat de Dumnezeu?       Genesa 3:20 
a. Abel; 
b. Adam; 
c. Avram; 
 
5. Cine a pus numele femeii care a fost creată de Dumnezeu?      Genesa 3:20 
a. Domnul Dumnezeu; 
b. Adam; 
c. Creatorul; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare).=5p 
 
__ 1. Pomul    a. șorțuri         Genesa 3:3 
__ 2. Frunze de smochin b. pălămidă        Genesa 3:7 
__ 3. Hrana   c. mijlocul grădinii       Genesa 3:17 
__ 4. Mănânci    d. multă trudă        Genesa 3:18 
__ 5. Spini    e. iarba de pe câmp       Genesa 3:18 
 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare).=20p 
 
1. Dar despre _____________ pomului din mijlocul ____________ , Dumnezeu a zis „Să nu __________ 
    din el, și nici să nu vă ___________ de el, ca să nu ______________ .     Genesa 3:3 
2. Cum a fost numită femeia care a fost creată de Dumnezeu? ___________    Genesa 3:20 
3. Cine a făcut lui Adam și nevestei lui haine din piele și i-a îmbrăcat cu ele?    Genesa 3:21 
__________________________________________  



Genesa cap. 3 

4. Pe cine a dat vina omul când a fost întrebat de Dumnezeu: „Nu cumva ai mâncat din pomul din  
    care îți poruncisem să nu mănânci?         Genesa 3:12 
_________________________________________________________________________ 
 
5. Domnul a izgonit pe _____ din grădina Edenului , ca să lucreze __________, din care fusese _____. Genesa 3:23,24 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).=15p 
 
1. Femeia a văzut că pomul era:          Genesa 3:6 
a. bun de mâncat; 
b. plăcut de privit; 
c. de dorit ca să deschidă cuiva mintea; 
 
2. Șarpele i-a zis femeii: „Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el: ___________”  Genesa 3:5 
a. vi se vor deschide ochii; 
b. veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul; 
c. veți trăi veșnic; 
 
3. Până când i-a zis Dumnezeu omului că-și va mânca pâinea în sudoarea feței lui?   Genesa 3:19 
a. până te vei întoarce în pământ; 
b. până va aduce o jertfă pentru păcatul lui; 
c. până va fi iertat de păcatul lui; 
 
VI. Scrie din memorie: (Primul verset din cele zece de la categoria ta) =27p 
Isaia 3:10 / Ioan 17:26 / Matei 6:33 / Ioan 15:7 / Isaia 33:3 / Psalmii 117:1-2 / Iacov 5:7-8 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Numele:______________________________ 

 
Test cap.4 – Genesa 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).=10p 
 
__ 1. Cain era cioban.          Genesa 4:2 
__ 2. Abel era plugar.          Genesa 4:2 
__ 3. Iabal a fost tatăl tuturor celor ce locuiesc în corturi și păzesc fiarele.   Genesa 4:20 
__ 4. Iubal a fost tatăl tuturor celo ce cântă cu alăuta și cu harpa.    Genesa 4:21 
__ 5. Tubal-Cain a fost făuritorul tuturor uneltelor de aur și de argint.    Genesa 4:25 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).=15p  
 
1. Ce a zis Eva când s-a născut primul copil?       Genesa 4:1 
a. am căpătat iertare înaintea Domnului; 
b. am căpătat îndurare înaintea Domnului; 
c. am căpătat un om cu ajutorul Domnului; 
 
2. Unde erau Cain și Abel când Cain s-a ridicat împotriva fratelui său și la omorât?  Genesa 4:8 
a. la câmp; 
b. în cortul lui Abel; 
c. în cortul lui Cain; 
 
3. Cine a zis: „Nu-i așa dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci răul păcatul pândește 
     la ușă dar tu să-l stăpânești.”         Genesa 4:7 
a. Abel; 
b. Cain; 
c. Domnul; 
 
4. Unde a lociut Cain după ce a ieșit din Fața Domnului ?     Genesa 4:16 
a. Șinear; 
b. Eden; 
c. Nod; 
  
5. Cum se numea întâiul născut al lui Cain?       Genesa 4:17  
a. Irad; 
b. Enos; 
c. Enoh; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare).=5p 
 
__ 1. Spre jertfa lui Cain  a. Enos       Genesa 4:5 
__ 2. Spre jertfa lui Abel  b. Domnul n-a privit cu plăcere    Genesa 4:4 
__ 3. Ada    c. Domnul a privit cu plăcere    Genesa 4:20 
__ 4. Adam    d. Iabal       Genesa 4:25 
__ 5. Set    e. Set       Genesa 4:26 
 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare).=20p 
 
1. Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din ___________  _______________.   Genesa 4:3 
2. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din _____ întâi născute ale turmei lui și din __________lor.  Genesa 4:4 
3. Ce a făcut Cain când Dumnezeu nu a privit cu plăcere spre jertfa lui?     Genesa 4:5 
________________________________________________________ 



Genesa cap.4 

4. Cain a început să zidească o cetate, și a pus acelei cetăți numele fiului său ____________ .  Genesa 4:17  
5. Cum se numeau nevestele lui Lameh? __________ și _____________    Genesa 4:19 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).=15p 
 
1. Cum se numeau fiii lui Adam și Eva?        Genesa 4:2,25 
a. Cain, Abel și Enoh; 
b. Cain, Abel și Enos; 
c. Cain, Abel și Lameh; 
 
2. Ce pedeapsă a primit Cain pentru că l-a omorât pe fratele său? 
        „Când vei lucra pământul...         Genesa 4:12 
a. să nu-ți dea bogăția lui; 
b. pribeag să fii pe pământ; 
c. fugar să fii pe pământ; 
 
3. Lui Set i s-a născut și lui un fiu... . Atunci au început oamenii:     Genesa 4:26 
a. să zidească case; 
b. să zidească cetăți; 
c. să cheme Numele Domnului; 
 
VI. Scrie din memorie: (Primul verset din cele zece de la categoria ta) =27p 
Isaia 3:10 / Ioan 17:26 / Matei 6:33 / Ioan 15:7 / Isaia 33:3 / Psalmii 117:1-2 / Iacov 5:7-8 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Numele:______________________________ 

 
Test cap.5 – 6  – Genesa 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).=10p 
 
__ 1. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu.   Genesa 5:1  
__ 2. Noe înseamnă mângâiere.          Genesa 5:29 
__ 3. Domnului i-a părut rău că a făcut pe om pe pământ.      Genesa 6:6 
__ 4. Pâmântul era stricat înaintea lui Dumnezeu.       Genesa 6:11 
__ 5. Pământul era plin de păcat.         Genesa 6:11 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).=15p  
 
1. Câți ani avea Adam când s-a născut Set?       Genesa 5:3 
a. 120 de ani; 
b. 130 de ani; 
c. 140 de ani; 
 
2. Câți ani a trăit Adam?         Genesa 5:5 
a. 365 de ani; 
b. 930 de ani; 
c. 969 de ani; 
 
3. Cine a trăit cel mai mult?         Genesa 5:5,23,27 
a. Adam; 
b. Enoh; 
c. Metusala; 
 
4. Câți ani avea Noe când i s-au născut cei trei fii?      Genesa 5:32  
a. 200 de ani; 
b. 300 de ani; 
c. 500 de ani; 
 
5. Ce a poruncit Dumnezeu lui Noe să construiască?      Genesa 6:14 
a. o casă; 
b. un altar; 
c. o corabie; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare).=5p 
 
__ 1. Adam  a. Enos         Genesa 5:3 
__ 2. Set  b. Lameh        Genesa 5:6 
__ 3. Enoh  c. Set         Genesa 5:21 
__ 4. Metusala  d. Metusala        Genesa 5:25  
__ 5. Lameh   e. Noe         Genesa 5:28-29 
 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare).=20p 
 
1. Cum se numeau fiii lui Noe? ____________________________________________  Genesa 5:32 
2. Domnul a văzut că ___________ omului era ______ pă pământ, și că toate întocmirile  
     ________________ din ___________ lui erau îndreptate în fiecare ___ numai spre ______.  Genesa 6:5 
3. Ce a căpătat Noe înaintea Domnului? _____________________    Genesa 6:8 
 



Genesa cap. 5-6 

 
4. Corabia să aibă _____  ______ de coți în lungime, __________  de coți în lățime, și  
    _____________ de coți în înălțime.        Genesa 6:15 
5. Câți oameni au intrat în corabia costruită de Noe?_______________    Genesa 6:18 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).=15p 
 
1. Ce spune Biblia despre Enoh?        Genesa 5:21-24 
a. era tatăl lui Metusala; 
b. a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; 
c. nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu; 
 
2. Ce spune Biblia despre Noe?         Genesa 6:9 
a. era un om sfânt; 
b. era fără pată între cei din vremea lui;      
c. umbla cu Dumnezeu; 
 
3. Ce trebuia să facă Noe corăbiei?        Genesa 6:16 
a. o fereastră sus; 
b. o ușă în laturea corăbiei; 
c. trei rânduri de cămări: jos, la mijloc și sus; 
 
VI. Scrie din memorie: (Al doilea verset din cele zece de la categoria ta) =27p 
Ioan 2:25 / Faptele Apostolilor 10:43 / Isaia 32:17 / Matei 23:12 / Isaia 59:1-2 / 2Cronici 30:9 / Deuteronom 7:12 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Numele:______________________________ 

 
Test cap. 7 – 8  – Genesa 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).=10p 
 
__ 1. Noe a făcut tot ce-i poruncise Domnul.        Genesa 7:5 
__ 2. Domnul i-a poruncit lui Noe să ia și animale cu el în corabie pentru ca să le țină vie sămânța  
          pe toată fața pământului.          Genesa 7:2,3 
__ 3. Animalele au intrat la Noe în corabie una câte una.     Genesa 7:14,15 
__ 4. Apele au ajuns mari și corabia plutea deasupra apelor.     Genesa 7:18 
__ 5. Apele au ajuns din ce în ce mai mari și toți munții înalți au fost acoperiți.   Genesa 7:19 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).=15p  
 
1. Când a intrat Noe în corabie?         Genesa 7:1 
a. când a terminat de construit corabia; 
b. când a început ploaia; 
c. când a zis Domnul; 
 
2. Câte zile a stat ușa corăbiei deschisă după ce a intrat Noe în corabie?    Genesa 7:4  
a. șapte zile; 
b. paisprezece zile; 
c. douăzeci și unu de zile; 
 
3. Câți ani avea Noe când a venit potopul?       Genesa 7:6 
a. 130 de ani; 
b. 600 de ani; 
c. 500 de ani; 
 
4. Cât timp a plouat pe pământ după ce a fost închisă corabia?     Genesa 7:12  
a. patruzeci de zile; 
b. patruzeci de nopți; 
c.  patruzeci de zile și patruzeci de nopți; 
   
 
5. Cine a închis ușa corăbiei după ce a intrat Noe cu familia lui în corabie?   Genesa 7:16 
a. Noe; 
b. fiii lui Noe; 
c. Domnul; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare).=5p 
__ 1. Ploaia     a. fără prihană       Genesa 7:4 
__ 2. Noe   b. 40 de zile și 40 de nopți     Genesa 7:1 
__ 3. Potopul    c. stăvilarele cerurilor      Genesa 7:17 
__ 4. Izvoarele adâncului d. 40 de zile       Genesa 8:2 
__ 5. Apele mari pe pământ e. 150 de zile       Genesa 8:22 
 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare).=20p 
 
1. Cum se numeau fiii lui Noe care au intrat cu el în corabie?____________________________ Genesa 7:13 
2. Cu câți coți s-au înălțat apele deasupra munților? _______________________  Genesa 7:20 
 

 



Genesa cap. 7-8 

3. Ce a făcut Dumnezeu ca să potolească apele,când Și-a adus aminte de Noe,  
    de viețuitoarele și vitele care erau cu el în corabie?      Genesa 8:1 
___________________________________________________________ 
4. Pe care munți s-a oprit corabia în care era Noe?__________________________  Genesa 8:4 
5. Domnul a zis în _______  Lui: „ Nu voi mai blestema pământul, din pricina ______________,  
     pentru că întocmirile  ___________ din ___________ omului sunt _________ din 
      _____________ lui.”         Genesa 8:21 
       
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).=15p 
 
1. Ce a poruncit Domnul lui Noe să ia cu el în corabie, dintre animale?    Genesa 7:2,3 
a. șapte perechi din toate dobitoacele curate; 
b. o pereche din dobitoacele care nu sunt curate; 
c. șapte perechi din păsările cerului; 
 
2. Ce făpturi au pierit în tmpul potopului?        Genesa 7:21 
a. toți oamenii, păsările, vitele și fiarele; 
b. tot ce se târa pe pământ; 
c. toți peștii din mări; 
 
3. Cât timp au fost apele mari pe pământ?       Genesa 7:24 
a. patruzeci de zile; 
b. patruzeci de zile și patruzeci de nopți; 
c. o sută cincizeci de zile; 
 
VI. Scrie din memorie: (Al doilea verset din cele zece de la categoria ta) =27p 
Ioan 2:25 / Faptele Apostolilor 10:43 / Isaia 32:17 / Matei 23:12 / Isaia 59:1-2 / 2Cronici 30:9 / Deuteronom 7:12 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Numele:______________________________ 

 
Test cap. 8 – 9 – 10  – Genesa 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).=10p 
 
__ 1. Noe a dat drumul uni corb care a ieșit din corabie, ducându-se și întorcându-se,  
          până când au scăzut apele de pe pământ.        Genesa 8:7 
__ 2. Când a dat Noe prima dată drumul unui porumbel, acesta n-a găsit nici un loc ca să-și pună  
           piciorul și s-a întors la Noe în corabie.        Genesa 8:8,9 
__ 3. Apele secaseră pe pământ în anul șase sute unu, în luna a doua, în a douăzeci și șaptea zi a lunii.  
         Noe a ridicat învelitoarea corăbiei: s-a uitat și fața pământului se uscase.    Genesa 8:13  
__ 4. În luna a doua, în a douăzeci și șaptea zi a lunii, pământul era uscat de tot.   Genesa 8:14 
__ 5. Din cei trei fii ai lui Noe s-au răspândit oameni peste tot pământul.    Genesa 9:19 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).=15p  
 
1. Ce pasăre a lăsat Noe prima dată afară din corabie ca să vadă dacă apele secaseră de pe pământ? Genesa 8:7 
a. un vultur; 
b. un corb; 
c. un porumbel; 
 
2. Ce pasăre a mai lăsat Noe afară din corabie ca să vadă dacă apele scăzuseră de pe pământ?  Genesa 8:8 
a. un vultur; 
b. un corb; 
c. un porumbel; 
 
3. Ce meserie a avut Noe după ce a ieșit din corabie?       Genesa 9:20 
a. lucrător de pământ; 
b. construia corăbii; 
c. tâmplar; 
 
4. Ce a mai făcut Noe după potop?         Genesa 9:20 
a. a sădit o vie; 
b. a semănat un ogor; 
c. a zidit o casă; 
 
5. Câți ani a mai trăit Noe după potop?         Genesa 9:28 
a. 300 de ani; 
b. 350 de ani; 
c. 305 ani; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare).=5p 
__ 1. Porumbel  a. căldura       Genesa 8:11 
__ 2. Semănatul b. iarna        Genesa 8:22 
__ 3. Frigul   c. noaptea       Genesa 8:22 
__ 4. Vara   d. seceratul       Genesa 8:22 
__ 5. Ziua   e. frunză de măslin      Genesa 8:22 
 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare).=20p 
 
1. Care era semnul legământului că nici o făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului? Genesa 9:11-13 
        ________________________ 
2. Urmașii cui sunt popoarele din țările de pe malul mării? ___________________________ Genesa 10:1-5 



Genesa cap. 8-10 

3. Despre cine se spune că: „el este acela care a început să fie puternic pe pământ”?  Genesa 10:8 
        ____________________   
4. Iată ce se zice: „Ca ___________ , viteaz  ____________ înaintea _____________.”  Genesa 10:9 
5. Ce înseamnă Peleg?    ______________       Genesa 10:25 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).=15p 
 
1. Ce a făcut Noe după ce a ieșit din corabie?       Genesa 8:20 
a. a zidit un altar Domnului; 
b. a luat din toate dobitoacele și păsările necurate; 
c.  a adus arderi de tot pe altar; 
 
2. Care dintre următoarele porunci le-a primit Noe după ieșirea din corabie?   Genesa 9:3,4,7 
a.„Tot ce se mișcă și are viață să vă slujească de hrană.” ; 
b. „Numai carne cu viața ei, adică sângele ei, să   mâncați.” ; 
c. „Iar voi creșteți și înmulțiți-vă; răspândiți-vă pe pământ și înmulțiți-vă pe el!” ; 
 
3. Dumnezeu a zis:           Genesa 9:9,14,16 
a. „Iată, Eu fac un legământ cu voi și cu sămânța voastră, care va veni după voi.” 
b. „Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nori.” 
c. „Curcubeul va fi în nor, și Eu mă voi uita la el, ca să-Mi aduc aminte de legământul cel veșnic 
       dintre Dumnezeu și toate viețuitoarele de orice trup de pe pământ.” 
 
VI. Scrie din memorie: (Al doilea verset din cele zece de la categoria ta) =27p 
Ioan 2:25 / Faptele Apostolilor 10:43 / Isaia 32:17 / Matei 23:12 / Isaia 59:1-2 / 2Cronici 30:9 / Deuteronom 7:12 
________________   __:__ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


