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Testul 34 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

4-5    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. În timpul când a tălmăcit visele dregătorilor lui faraon, Iosif era un tânăr evreu, rob al căpeteniei străjerilor. 
 2. Grâul pe care l-a strâns Iosif în Egipt era fără măsură. 
 3. Faraon a zis lui Iosif: „Fără tine nimeni nu va ridica mâna, nici piciorul în toată ţara Egiptului.” 
 4. La Beer-Șeba, Dumnezeu a vorbit lui Israel într-un vis, noaptea. 
 5. Păstorii sunt o urâciune pentru egipteni. 
   

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

    
 1. „Nu ştiţi că un om ca mine are putere să ghicească?” a zis: 
    
  a. faraon 
  b. Abimelec 
  c. Iosif  
    
 2. Paharnicul şi pitarul împăratului Egiptului, care erau închişi în temniţă, au visat într-o noapte amândoi câte un 

vis. Iosif, când a venit dimineaţa la ei, s-a uitat la ei; şi i-a văzut: 
    
  a. trişti 
  b. bucuroși 
  c. tulburați 
    
 3. Care din frații lui Iosif i-au zis acestuia că Iosif este ca faraon? 
    
  a. Iuda 
  b. Simeon 
  c. Ruben 
    
 4. În visul său, paharnicul ... în paharul lui faraon și a pus paharul în mâna acestuia. 
    
  a. a turnat vin 
  b. a turnat apă 
  c. a stors strugurii 
    
 5. Când Dumnezeu i-a spus lui Avraam să se ducă în ţara Moria şi să-l aducă acolo ardere-de-tot pe Isaac, de fapt: 
    
  a. Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avraam 
  b. Dumnezeu a vrut să-l pedepsească pe Avraam 
  c. Dumnezeu a vrut să-l izgonească pe Isaac 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. Debora A a avut o naștere grea 
 2. Rebeca B „Stejarul jalei” 
 3. Tamar C văduvă 
 4. Dina D „M-am scârbit de viaţă, din pricina fetelor lui Het.” 
 5. Rahela E „a ieşit să vadă pe fetele ţării.” 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Dumnezeu a zis: „___ Meu, pe care l-am aşezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine şi pământ.” 
   

 2. Fiii lui Iacov au răspuns lui Sihem şi tatălui său, Hamor, astfel: „Este un lucru pe care nu-l putem face, să dăm 
pe sora noastră unui om ___ ___; căci ar fi o ocară pentru noi.” 

   

 3. Faraon l-a suit pe Iosif în carul care venea după al lui şi strigau înaintea lui: 
   

 4. Iacov a zis lui Simeon şi lui Levi: „Voi m-aţi nenorocit, făcându-mă urât locuitorilor ţării, ___ şi ___.” 
   

 5. Ce nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii? (2 elemente) 
   

   

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

   
 1. Ce a îngropat Iacov în pământ, sub stejarul de lângă Sihem? 
     
  a. idolii 
  b. cerceii 
  c. dumnezeii străini 
    
 2. Despre Oholibama știm următoarele: 
    
  a. era una din nevestele lui Esau 
  b. era fata Anei 
  c. avea un frate numit Dișon 
    
 3. Despre Bela știm următoarele: 
    
  a. a fost fiul lui Beor 
  b. a împărăţit peste Edom 
  c. după ce a murit, în locul lui a împărăţit Iobab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


