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Testul 47 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

6-7, 8-9    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Domnul a fost cu Iosif şi Şi-a întins bunătatea peste el. 
 2. Mai-marele pitarilor a văzut că Iosif dăduse o tălmăcire deosebită pentru visul mai-marelui paharnicilor. 
 3. La nașterea lui Neftali, Rahela a zis: „Am luptat cu Dumnezeu împotriva surorii mele şi am biruit.” 
 4. „Mâna mea este destul de tare ca să vă fac rău” a zis Esau lui Iacov. 
 5. Dumnezeu a binecuvântat pe Noe şi pe fiii săi şi le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul […]” 
   

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

    
 1. Unde s-au întâlnit frații lui Iosif cu acesta, când au mers în Egipt a doua oară? 
    
  a. în casa lui faraon 
  b. în casa lui Iosif 
  c. în casa lui Potifar 
    
 2. Cine a bătut pe Madian în câmpia Moabului? 
    
  a. Hadad 
  b. Iacov 
  c. Huşam 
    
 3. Economul a zis fraților lui Iosif că Dumnezeu le-a pus pe ascuns ... în saci. 
    
  a. o comoară 
  b. un dar 
  c. mari bogății 
    
 4. Când frații lui Iosif ieșeau din Egipt, economul casei lui Iosif i-a oprit și le-a zis: „Acela la care se va găsi paharul 

să fie ...; iar voi veţi fi nevinovaţi.”  
    
  a. închis în temniță 
  b. robul meu 
  c. omorât 
    
 5. Cine a avut cei mai mulți fii? 
    
  a. Simeon 
  b. Neftali 
  c. Beniamin 
    
    

 
 
 
 

 
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 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. să mustraţi A pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în 

Domnul şi care vă sfătuiesc 
 2. să îmbărbătaţi B pe cei slabi 
 3. să sprijiniţi C pe cei ce trăiesc în neorânduială 
 4. să-i preţuiţi foarte mult D pe cei deznădăjduiţi 
 5. iubiţi în adevăr E pe toţi fraţii care sunt în toată Macedonia 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
     
 1. Ce era o urâciune pentru egipteni? (2 răspunsuri) 
   

 2. La Beer-Șeba, Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie, și a zis: „Eu însumi ... cu tine în Egipt şi Eu însumi te 
voi scoate iarăşi de acolo; iar Iosif îţi va închide ochii." 

   

 3. Pe cine a trimis Iacov înainte la Iosif ca să-i dea de ştire să-i iasă înainte în Gosen? 
   

 4. „Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la ___, ci ca să căpătăm ___, prin Domnul nostru Isus Hristos.” 
   

 5. Din fiii lui ___ s-au răspândit oameni peste tot pământul. 
   

   

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

   
 1. Iosif a pus întâiului său fiu născut numele Manase; „căci”, a zis el, „Dumnezeu m-a făcut să uit ...” 
     
  a. toată întristarea mea 
  b. toate necazurile mele 
  c. toată casa tatălui meu 
    
 2. Fiii lui Iacov au mers în Egipt ca să cumpere: 
    
  a. grâu 
  b. merinde 
  c. hrană  
    
 3. După ce s-au întors cu grâu din Egipt, frații lui Iosif au istorisit tatălui lor tot ce li se întâmplase. Atunci Iacov le-a 

zis: „Voi mă lipsiţi de copii: ... nu mai este […]” 
    
  a. Iosif 
  b. Simeon 
  c. Beniamin 

 
 
 
 
 
 
 
 


