
Examen  2                      Geneza cap. 1-10 
  

• Puneti A (adevarat) sau F (fals) in dreptul fiecarei afirmatie.    (2 puncte fiecare) 

1        . Lui Set i s-a nascut si lui un fiu si i-au pus numele Enos. Atunci au inceput oamenii sa cheme 
Numele Domnului                                                                                                                       Geneza 4:26 

2         . Fii lui Dumnezeu au vazut ca fetele oamenilor erau frumoase si din toate si-au luat de neveste pe acelea pe 
care si le-au ales.                                                                                                                                       Geneza 6:2 

3         . Pe vremea lui Noe orice faptura isi stricase calea pe pamant.                             Geneza. 6:12 

4.         . Domnul a zis lui Noe: “Intra in corabie, tu si toata casa ta, caci te-am vazut fara prihana inaintea mea in 
neamul acesta de oameni.                                                                                                               Geneza 7:1 

5.         . Toate fapturile care erau pe fata pamantului au fost nimicite, de la om pana la vite, pana la taratoare si pana 
la pasarile cerului, au fost nimicite de pe pamant.                                                                   Geneza 7:23 

• Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului correct (doar un raspuns)   (3 puncte fiecare) 

 1.Despre ce spune Domnul referitor la om ca nu va ramanea pururea (vesnic) in el?               Geneza 6:3 

             a.  Duhul Meu  

             b. suflarea Mea 

             c. viata Mea 

2.  Unde erau indreptate toate intocmirile gandurilor din inima omului?                                   Geneza 6:5 

            a. spre bine 

            b. spre rau 

            c. spre fericire 

3. Cati ani avea Noe cand a venit potopul pe pamant?                                                          Geneza 7:6 

           a. 600                                                                                                      

           b. 601 

           c. 700 

4. Ce a adus porumbelul cand s-a intors in corabie?                                                            Geneza 8:11 

        a. o frunza de smochin 

        b. o frunza de visin 

        c. o frunza de maslin 

5. Pe vreme cui s-a impartit pamantul?                                                                                Geneza  10:25 

       a. Ioctan 



       b. Peleg 

       c. Eber 

• Faceti asocierile  (1 punct fiecare)                                                 Geneza 6:4  9:13,18   8:4,20 

         1 uriasii                                    a. arderi de tot 

         2 curcubeul                             b. oameni cu nume 

         3  Ham                                      c. semn al legamantului 

         4  muntii Ararat                     d. Canaan 

         5 altar Domnului                    e. luna 7 ziua 17 

• Scrieti raspunsul correct.  (4 puncte fiecare) 

1. Cate zile si nopti a cazut ploaia pe pamant in timpul potopului?                                                     Geneza 7:12 

2.  Cine a inchis usa corabiei?                                     .                                                                                     Geneza 7:16 

3. Domnul a zis in inima Lui ca nu va mai blestema pamantul din pricina                                        Geneza 8:21                         

4.  Pe cine a blestemat Noe ca sa fie robul robilor fratilor lui?                            .                                 Geneza 9:25 

5. Cine a fost puternic pe pamant, viteaz vanator inaintea Domnului?                                              Geneza 10:9                              

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

1. Ce spune Dumnezeu despre om?                                                                                      Geneza 6:5,7 

      a. a vazut ca rautatea omului era mare pe pamant 

      b. Imi pare rau ca i-am facut 

      c. am sa-l sterg de pe fata pamantului 

2. Care lucruri sunt adevarate despre Noe?                                                                      Geneza 6:8-9    

      a. a capatat mila inaintea Domnului 

      b. era un om neprihanit si fara pata intr-e cei din vremea lui  

      c. umbla cu Dumnezeu  

3. Cand a iesit Noe din corabie?                                                                                            Geneza 8:13-14 

     a. anul sase sute unu 

     b. luna a doua 

     c.  ziua douzeci si sapte 

 

 


