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Testul 30 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

2-3    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Când Iosif le-a zis fraților săi cine este el, aceștia au rămas încremeniți înaintea lui.  
 2. Iuda, fiul lui Iacov a avut 5 fii. 
 3. Iacov a binecuvântat pe faraon de două ori. 
 4. În ziua a patra a creației, Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători și stelele. 
 5. Întinderea pe care Dumnezeu a numit-o „cer”, a fost făcută în ziua a doua a creației. 
   

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

    
 1. Cine i-a zis lui Israel că răspunde el pentru Beniamin, la plecarea în Egipt? 
    
  a. Ruben 
  b. Simeon 
  c. Iuda  
    
 2. După ce a avut cele două vise, dimineața faraon s-a: 
    
  a. înspăimântat 
  b. supărat 
  c. tulburat 
    
 3. Unde a vorbit Dumnezeu lui Israel într-o vedenie, noaptea? 
    
  a. Beer-Șeba 
  b. Padan-Aram 
  c. Betel 
    
 4. Cine erau cei care l-au îmbălsămat pe Iacov, când acesta a murit? 
    
  a. fiii lui 
  b. Iosif și Beniamin 
  c. doctorii 
    
 5. Care râu înconjoară toată ţara Cuş? 
    
  a. Ghihon 
  b. Pison 
  c. Hidechel 
    
    

 
 
 
 
 

 
1 Se notează ID-ul Aplicant pentru participantul care a ales opțiunea TesteTN 2021+Monitorizare rezultate, 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 
2 Pentru determinarea punctajului folosiți Grila de corectare aferentă acestui test 
3 Acest spațiu este rezervat responsabilului de pregătire (lider de școală duminicală/părinte etc.) 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. mai-marele paharnicilor A unt și lapte 
 2. mai-marele pitarilor B pâine și ciorbă de linte 
 3. Lot C „Mi-aduc aminte astăzi de greşeala mea.” 
 4. Avraam D azime 
 5. Iacov E prăjituri coapte în cuptor 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. După ce i-a tălmăcit visele, Iosif i-a zis lui faraon să pună în țară ___, ca să ridice o ___ din roadele Egiptului. 
   

 2. Ce au dus ca dar fiii lui Israel lui Iosif în Egipt, pe lângă puțin leac alinător, puțină miere și argint îndoit? (4 elem) 
   

 3. Iosif a zis fraților săi: „Iată sunt doi ani de când bântuie foametea în ţară; şi încă cinci ani nu va fi nici __, nici __.” 
   

 4. Iacov a zis despre ___ că îşi pleacă umărul sub povară şi se supune birului. 
   

 5. „Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în ..., n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi 
pe Fiul.” 

   

   

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

   
 1. Ce a făcut Iosif înainte să se ducă la faraon, ca să-i tălmăcească visele? 
     
  a. s-a ras 
  b. și-a pus inelul în deget 
  c. și-a schimbat hainele 
    
 2. Ce a făcut faraon pentru Iosif, după ce i-au plăcut lui și slujitorilor săi cuvintele rostite de acesta? 
    
  a. i-a pus un lanţ de aur la gât 
  b. l-a îmbrăcat cu haine de in subţire 
  c. şi-a scos inelul din deget şi l-a pus în degetul acestuia 
    
 3. Iacov a zis lui faraon că zilele anilor vieții lui au fost: 
    
  a, grele 
  b. puține la număr 
  c. rele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


