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Testul 16 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

2-3    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Când l-a văzut Iosif pe Israel, tatăl său, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui și a plâns. 
 2. În visul lui faraon, vacile care s-au suit a doua oară din râu au înghițit pe cele dintâi. 
 3. Simeon, fratele lui Iosif a fost legat cu funii în Egipt. 
 4. „Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu.” 
 5. „Apostolul, către aleasa Doamnă şi către copiii ei, pe care-i iubesc în adevăr […]” 
   

II.        Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)  
       (doar un răspuns corect) 

    
 1. Paharul lui Iosif a fost găsit în sacul lui: 
    
  a. Iuda 
  b. Ruben 
  c. Beniamin 
    
 2. Iosif i-a acuzat pe frații săi că au venit în Egipt: 
    
  a. să cerceteze locurile bune ale țării 
  b. să cerceteze locurile slabe ale țării 
  c. să caute loc pentru turmele lor 
    
 3. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători:  
    
  a. în ziua 1 
  b. în ziua 3 
  c. în ziua 4 
    
 4. Lui Dumnezeu i-a părut rău că a făcut omul pe pământ, și a ales să-l șteargă de pe fața pământului. Dar cine a 

căpătat milă înaintea Domnului? 
    
  a. Noe 
  b. Avraam 
  c. Iacov 
    
 5. Stejarul lui More se găsea: 
    
  a. lângă Hebron 
  b. în Haran 
  c. în Sihem 
    
    

 
 
 
 

 
1 În acest spațiu participantul la ETN21-po trebuie să își noteze în clar ID-ul Aplicant, dacă dorește să trimită răspunsurile pe WhatsApp printr-o poză, către TesteTN 
În acest spațiu mai poate să își noteze numele și prenumele elevul de la școala duminicală, dacă i se înmânează acest test în format printabil să îl rezolve 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. fratele lui Rebeca A Hamor 
 2. fratele lui Avraam B Nahor 
 3. fratele lui Iosif C Laban 
 4. tatăl lui Canaan D Beniamin 
 5. tatăl lui Sihem E Ham 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. După ce a avut cele două vise, faraon s-a tulburat și a trimis să cheme pe toți magii și pe toți ___ ___. 
   

 2. Soția lui Iosif se numea: 
   

 3. Numiți cei doi fii ai lui Iuda pe care Domnul i-a omorât. 
   

 4. Iosif a cumpărat pământurile de la egipteni, în afară de pământurile:  
   

 5. Domnul i-a zis lui Cain că ___ ___ ___ său strigă din pământ la El. 
   

   

V.        Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare) 
       (poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect) 

   
 1. Faraon a visat: 
     
  a. 7 vaci frumoase la vedere   
  b. 7 vaci slabe la trup 
  c. 7 spice de grâu grase și frumoase 
    
 2. Iosif a zis lui faraon să aleagă un om ... pe care să-l pună în fruntea țării Egiptului. 
    
  a. priceput 
  b. înțelept 
  c. îndemânatic 
    
 3. Dumnezeu l-a făcut pe Iosif: 
    
  a, ca un tată al lui faraon 
  b. stăpân peste toată casa lui faraon 
  c. cârmuitorul întregii țări a Egiptului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


