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Testul 1: Geneza 12-23 
 

1. Ce i-a dat în dar Faraon lui Avram? (12:16) 
a. oi și boi; 
b. măgari, măgărițe și cămile; 
c. robi și roabe 
 
2. Între cine s-a iscat o ceartă? (13:7) 
a. între păzitorii turmelor lui Avram și Lot; 
b. între robii și roabele lui Avram și Lot; 
c.  între păzitorii vitelor lui Avram și Lot. 
 
3. Din ce motiv și-a ales Lot ca locuință Câmpia Iordanului? (13:10-11) 
a.pentru că era bine udată în întregime; 
b. pentru că voia să locuiască alături de oamenii din Sodoma care erau buni; 
c. pentru că era ca țara Egiptului. 
 
4. Ce a făcut Avram când a aflat că Lot a fost luat prins de război? (14:12,14) 
a. a dat bani (împăraților) pentru a-l elibera; 
b. a înarmat cei mai viteji slujitori ai lui; 
c. a urmărit pe împărații aceia. 
 
5. Din ce motiv a fugit Agar de Sarai? (16:6) 
a. pentru că Sarai a alungat-o;  
b. pentru că Sarai se purta rău cu ea; 
c. pentru că Dumnezeu i-a cerut să plece. 
 
6. Cine a găsit-o pe Agar în pustie? (16:7) 
a. unul din robii lui Avram; 
b. un împărat;  
c. Îngerul Domnului; 
 
7. De câte ori a mijlocit Avraam pentru Sodoma? (18:22-33) ____de 6 ori_____ 



8. Ce poruncă a primit Agar din partea lui Dumnezeu? (16:9) 
a. să se întoarcă pe drumul ce duce la Șur; 
b. să se supună stăpânei ei; 
c. să se întoarcă la stăpâna ei. 
 
9. Ce informație/ informații a primit Agar despre Ismael? (16:12) 
a. mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor; 
b. mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui; 
c. va locui în fața tuturor fraților săi. 
 
10. Ce i-a cerut Dumnezeu lui Avram când i s-a arătat? (17:1) 
a. să fie fără prihană; 
b. să fie fără teamă; 
c. să umble înaintea Lui. 
 
11. Ce a spus Dumnezeu despre Sodoma și Gomora? (18:20) 
a. că păcatul lor este nespus de greu; 
b. că aceste cetăți au doar 100 de oameni buni; 
c. că va ridica un vrăjmaș împotriva lor. 
 
12. Când au ajuns îngerii în Sodoma, Lot........... (19:1-3) 
a. le-a ieșit înainte; 
b. s-a plecat până la pământ; 
c. i-a invitat în casă. 
 
13. Împreună cu Lot, au ieșit din cetate: (19:16) 
a. nevasta, ginerii și fetele; 
b. nevasta și cele două fete; 
c. nevasta și cele trei fete. 
 
14. Pentru că s-a uitat înapoi, nevasta lui Lot .... (19:26) 
a. s-a prefăcut într-o stană de piatră; 
b. s-a prefăcut în cenușă; 
c. s-a prefăcut într-un stâlp de sare. 
 
15. De ce nu a vrut Avraam să spună că Sara era nevasta lui? (20:2) 
a. s-a temut să nu fie luat rob; 
b. s-a temut să nu fie omorât de oamenii din Gherar; 
c. s-a temut să nu fie ucis de oamenii din Cades. 
 



16. Ce a primit Avraam de la împăratul din Gherar?(20:14-16) 
a. oi, boi, robi și roabe; 
b. posibilitatea de a locui oriunde în țară; 
c. 1000 de arginți. 
 
17. Ce a devenit Ismael când a crescut? (21:20) 
a. crescător de vite; 
b. vânător cu arcul; 
c. păstor. 
 
18. Ce l-a întrebat Isaac pe tatăl său în timp ce mergeau pe munte ca să aducă jertfa? 
(22:7) 
a. „Unde este jertfa pentru arderea de tot?” 
b. „Unde este mielul pentru jertfă?” 
c. „Unde este mielul pentru arderea de tot?” 
 
19. Sara a trăit __127(o sută douăzeci și șapte)__ ani. (23:1) 
 
20. Al cui era ogorul în care era îngropată Sara? (23:8,16,17) 
a. al lui Enos; 
b. al lui Efron; 
c. al lui Efraim. 
 
21. Scrie A în dreptul afirmațiilor adevărate și F în dreptul afirmațiilor false: (1p x3) 
a. __A__ Avram a zidit un altar Domnului între Betel și Ai. (12:8) 

b. __A__ Roaba Sarei, Agar, provenea din Egipt. (16:3) 

c. __F__ Sara a murit în Beer- Șeba. (23:2) 

22. Cine este împăratul fiecărui ținut menționat mai jos ? Alege și scrie pe spațiile libere  : 

a. Împăratul Șinearului:___Amrafel________ (14:1)     

b. Împăratul Salemului: ____Melhisedec______ (14:18) 

c. Împăratul Gherarului: ___Abimelec________ (20:2) 
 

23. Cu ce i-a servit Avram pe cei trei bărbați care au venit la el în vizită? Subliniază din 
lista de mai jos doar cuvintele care se potrivesc: (18:6-8) (0.375p x8) 

azimi,    turte,    miel fără cusur,    unt,     lapte,     apă,      turtă cu miere,    vițel tânăr. 

Melhisedec, Bera, Birșa,  Arioc,  

Abimelec, Picol, Uț, Amrafel 

Chedorlaomer,  



24. Ce vârstă avea Avraam când s-au întâmplat următoarele evenimente? Scrie litera 
potrivită în dreptul fiecărui număr: (0.6p x5) 
 
1.__b__ 75 de ani  a) Domnul i se arată și îi cere să umble înaintea Lui fără prihană.                 
                                                    (17.1) 
2.__a__ 99 de ani  b) a ieșit din Haran. (12:4) 

3.__d__ 86 de ani  c) i s-a născut Isaac (21:5) 

4.__f__ 99 de ani  d) i s-a născut Ismael. (16:16) 

5.__c__ 100 de ani  e) a zidit un altar pe muntele Moria 

    f) schimbarea numelui: din Avram în Avraam (17:5) 
  
25. Ce semnificație are fiecare loc menționat mai jos, în coloana A. Scrie în dreptul 
fiecaruia litera potrivită din coloana B. (0.75p x4) 
 
 A B 

_b_valea Sidim (14:3) a. Valea Împăratului   

_a_valea Șave (14:17) b. Marea Sărată 

_d_locul dintre Cades și Bared (16:14) c. Domnul va purta de grijă 

_c_ Muntele Moria (22:14) d. Fântâna Celui Viu care mă vede 

26. Numerotează enunțurile în ordinea cronologică în care s-au desfășurat evenimentele: 
(0,5p x 6) 

__4__ Dumnezeu îi promite lui Avram că urmașii lui vor fi numeroși ca stele de pe cer (15:5) 

__2__ Avram se desparte de Lot (13:9) 

__6__ Sodoma și Gomora sunt nimicite (19:24, 25) 

__3__ Melhisedec îl binecuvântează pe Avram (14:17) 

__1__ Întoarcerea lui Avram din Egipt (13:1) 

__5__ Nașterea lui Ismael (16:15) 

27. Din ce motiv toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța lui Avraam? 

(22:18) 

a. pentru că Avraam L-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt; 
b. pentru că Avraam a ascultat de porunca Domnului; 
c. pentru că Avraam a dat zeciuială preotului Domnului. 



28. Despre cine este vorba? Scrie în dreptul afirmațiilor de mai jos numele personajelor 
care se potrivesc: 

__LOT__ era nepotul lui Avraam. (12:5) 

__MELHISEDEC__ era preot al Dumnezeului Celui Preaînalt. (14:18) 

__SARAI__ i-a zis lui Avram: „Să judece Domnul între mine și tine.” (16:5) 
 
29. Alege din lista de mai jos cuvintele potrivite pentru a completa corect versetele: 
„Răsărea soarele pe pământ când a intrat __LOT__ în __ȚOAR__. Atunci Domnul a făcut să 

plouă peste __SODOMA__ și peste __GOMORA__   __PUCIOASĂ__ și __FOC__ de la 

Domnul din cer.” (19:23-24) 

 
30. Încercuiește cuvintele sau expresiile potrivite pentru a completa corect versetul (19:25) 
 
„A nimicit (Dumnezeu) cu desăvârșire cetățile acelea, toată țara/ întinderea/ câmpia, și pe toți 
locuitorii/ oamenii/ vrăjmașii, și tot ce mișca pe pământ/ ce creștea pe pământ/ ce avea 
viață. ” 
 
31. Scrie din memorie versetul din Geneza 12:2: 
„Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o 
binecuvântare.” 
 
32. Scrie din memorie versetul din Geneza 12:3:  
„Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema şi toate 
familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.” 
 
33.Completează versetul din Geneza 15:1:  
„După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie şi a zis: 
„Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare.” 
 
34. Scrie din memorie versetul din Geneza 15:6: 
„Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.” 
 
35. Completează versetul din Geneza 18:19: 
„Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea 
Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam 
ce i-a făgăduit.” 
 

Abimelec,   îngerii,   Lot,   Avraam,   Egipt,   Sodoma,   Gherar,   grindină  , piatră,   
pucioasă,   Gomora,    Țoar,    foc. 
 


