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Testul 36 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

6-7 – 25+    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Când frații lui Iosif au venit în Egipt ca să cumpere merinde, acesta le-a zis că sunt iscoade. 
 2. Madianiţii l-au vândut pe Iosif lui Potifar cu 20 de sicli de argint. 
 3. Fraţii lui Iosif s-au aşezat la masă în faţa lui: de la întâiul născut, după dreptul lui de întâi născut, şi până la 

cel mai tânăr, aşezaţi după vârstă. 
 4. Melhisedec era preot al Dumnezeului celui Atotputernic. 
 5. Avraam a sădit un tamarisc la Beer-Şeba, şi a chemat acolo Numele Domnului Dumnezeului celui 

Preaînalt. 
   

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

    
 1. Iosif a zis mai-marelui paharnicilor: „[…] Dar adu-ţi aminte şi de mine când vei fi ...” 
    
  a. pus din nou în slujbă 
  b. binecuvântat 
  c. fericit  
    
 2. Care din fiii lui Iuda a refuzat să aibă sămânță (urmași) pentru fratele său decedat, de la văduva Tamar? 
    
  a. Onan 
  b. Er 
  c. Șela 
    
 3. Economul lui Iosif spunea că acesta din urmă „folosea” pentru ghicit: 
    
  a. lanțul său de argint 
  b. paharul lui de argint 
  c. privitul la stele 
    
 4. Ce a făcut Dumnezeu în ziua a doua a creației? 
    
  a. luminătorii 
  b. lumina 
  c. întinderea dintre ape 
    
 5. Adam a trăit: 
    
  a. 800 de ani 
  b. 930 de ani 
  c. 969 de ani 
    
    

 
 
 

 
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. Bera A împăratul Sodomei 
 2. Birşa B împăratul Gomorei 
 3. Şineab C împăratul Admei 
 4. Şemeeber D împăratul Goiimului 
 5. Tideal E împăratul Ţeboimului 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Ce nume a pus faraon lui Iosif? (Cu diacritice, dacă este cazul) 
   

 2. Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Voi mări foarte mult ___ şi ___ ta […]” 
   

 3. Celui de al doilea fiu al său, Iosif i-a pus numele ___; „căci”, a zis el, „Dumnezeu m-a făcut roditor în ţara ___ mele.” 
   

 4. „Voi sunteţi martori, şi Dumnezeu de asemenea, că am avut o purtare ___, ___ şi fără prihană faţă de voi care 
credeţi.” 

   

 5. „Ştiţi iarăşi că am fost pentru fiecare din voi ca ........: vă sfătuiam, vă mângâiam şi vă adeveream să vă purtaţi 
într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăţia şi slava Sa.” (Se cere răspuns complet) 

   

   

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

   
 1. Ce a zis Iuda despre Iosif când ceilalți frați au vrut să-l ucidă pe Iosif? 
     
  a. „Ce vom câştiga să ucidem pe fratele nostru şi să-i ascundem sângele?” 
  b. „Veniţi mai bine să-l vindem ismaeliţilor şi să nu punem mâna pe el” 
  c. „...este fratele nostru, carne din carnea noastră” 
    
 2. Iosif a fost pus mai-mare peste casa lui: 
    
  a. Potifar 
  b. Poti-Fera 
  c. faraon 
    
 3. Ce a făcut Iosif când nevasta căpeteniei străjerilor l-a apucat pe acesta de haină? 
    
  a. i-a lăsat haina în mână 
  b. a fugit afară din casă 
  c. a chemat oamenii din casă 

 
 
 
 
 
 
 
 


