
Examen  1                      Geneza cap. 11-20 
  

• Puneti A (adevarat) sau F (fals) in dreptul fiecarei afirmatie.    (2 puncte fiecare) 
1        . Tot pamantul avea o singura limba si aceleasi cuvinte.                                                      Geneza 11:1 

2         .  Avram cu Sarai si Lot impreuna cu toate averile si cu toate slugile pe care le castigasera in Haran, au plecat 
in tara Canaan si au ajuns in tara Canaan.                                                                                                             Geneza 12:5 

3         .  Avram ii cee lui Sarai sa spuna egiptenilor ca este sora lui.                                                              Geneza 12:13 

4.         . Domnul a lovit cu mari urgi pe Faraon si casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai.          Geneza 12:17.                                                                                        

5.         . Lot a locuit in cetatile din Campie si si-a intins corturile pana la Gomora.                                 Geneza 13:12 

• Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului correct (doar un raspuns)   (3 puncte fiecare) 
 1. Cati ani avea Avram cand a plecat din Haran, cum ii spusese Domnul?                           Geneza 12:4 

             a.  80 de ani 

             b. 75 de ani 

             c. 90 de ani 

2. Intre cine s-a iscat o cearta?                                                                                                              Geneza 13:7 

            a. pazitorii vitelor lui Avram si Lot 

            b. Lot si Avram  

            c. pazitorii vitelor lui Avram si pazitorii vitelor lui Lot  

3. Avram a …… pe Domnul, si Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihanire.                   Geneza 15:6 

           a. ascultat                                                                                                       

           b. binecuvantat  

           c. crezut 

4. Dumnezeu ii spune lui Avram ca samanta lui va fi straina intr-o tara unde va fi robita:     Geneza 15:13 

        a. 450 de ani 

        b. 400 de ani 

        c.  600 de ani 

5. Dupa cati ani ca strain in tara Canaan, Sarai ii da de nevasta pe roaba Agar lui Avram?       Geneza 16:3                                                                             

       a. 10 ani 

       b. 7 ani 

       c. 15 ani 

• Faceti asocierile  (1 punct fiecare)                                                 Geneza 11:,28,29   12:6    13:18 



         1  Sihem                                    a. stejarii lui Mambre 

         2  Ur                                           b. stejarul lui More 

         3  Hebron                                  c. Haldea 

         4  Avram                                   d. Milca 

          5 Nahor                                    e. Sarai 

• Scrieti raspunsul correct.  (4 puncte fiecare) 
1. Cum a fost numita cetatea unde Domnul a incurcat limba intregului pamant?                          Geneza 11:9.                                                 

2.   Cum se numea tatal lui Lot?                                .                                                           Geneza 11:27 

3. Unde a mers Avram sa locuiasca pentru o vreme pe cand era foamete in tara?                        Geneza 12:10 

4. Cum se numea valea care era acoperita cu fantani de smoala?                             .                     Geneza 14:10 

5. La cine a dat Avram zeciuiala din toate?                                     .                                                       Geneza 14:20 

• Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului correct.  (poate fi 1, 2, 3 sau nici un raspuns 
corect) 5p 

1. Fii oamenilor au zis:                                                                                                            Geneza 11:3-4 

      a. haidem sa ne zidim o cetate si un turn al carui varf sa atinga cerul  

      b.  sa ne facem un nume, ca sa nu fim imprastiati pe toata fata pamantului 

      c. haidem sa facem caramizi si sa le ardem bine in foc 

2. Care sunt fii lui Terah?                                                                                                      Geneza 11:26 

      a. Avram 

      b. Haran 

      c. Nahor 

3. Ce ii spune Domnul lui Avram?                                                                                      Geneza 12:1-3 

     a. ii va face un nume mare si va fi o binecuvantare 

     b. toate familiile pamantului vor fi binecuvantate in el  

     c. sa iasa din tara si rudenia lui ca sa plece intr-o tara pe care El  ii va arata 

 

 

 


