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Testul 48 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

6-7, 8-9    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Țara Egiptului şi ţara Canaanului tânjeau din pricina foametei. 
 2. Ochii lui Israel erau îngreuiaţi de bătrâneţe, aşa că nu mai putea să vadă. 
 3. Israel şi-a întins mâna dreaptă şi a pus-o pe capul lui Efraim, care era cel mai tânăr, iar mâna stângă a 

pus-o pe capul lui Manase. 
 4. Faraon a zis lui Iosif: „Am visat un vis şi nu este nimeni care să-l tălmăcească.” 
 5. Faraon a mai visat şapte spice goale, slabe și arse de vântul de răsărit. 
   

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

    
 1. Ce răspundeau Avraam și Iacov, când Dumnezeu li se arăta? 
    
  a. „Da, Doamne!” 
  b. „Iată-mă!” 
  c. „Cine ești, Doamne?” 
    
 2. Cu ce a mers (transportat) Iacov în Egipt, la Iosif? 
    
  a. măgari 
  b. cămile 
  c. carele trimise de faraon 
    
 3. Saul, fiul lui Simeon a fost născut dintr-o femeie: 
    
  a. egipteancă 
  b. amorită 
  c. canaanită 
    
 4. Iosif s-a aruncat pe gâtul tatălui său, Israel: 
    
  a. și a plâns 
  b. și a plâns multă vreme 
  c. și a plâns tare 
    
 5. Câte părți din roadele pământului rămâneau egiptenilor, după ce o anumită parte mergea la faraon?  
    
  a. 4 
  b. 5 
  c. 9 
    
    

 
 
 
 

 
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 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. robul lui Avraam a zis: A „[...] bunătate şi credincioşie” 
 2. Israel a zis în Egipt: B „[...] bunăvoinţă şi credincioşie” 
 3. Lot a zis:  C „Mi-a făcut Dumnezeu dreptate...” 
 4. Iacov a zis: D „[...] mare îndurare faţă de mine” 
 5. Rahela a zis: E „Eu sunt prea mic pentru toate îndurările şi pentru 

toată credincioşia...” 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
     
 1. Cui a vorbit cuvântul Domnului sau Dumnezeu, într-o vedenie? 
   

 2. Câți frați ai lui Iosif s-au înfățișat înaintea lui faraon, după ce Israel a venit în Gosen? (Specificați numărul) 
   

 3. Cum se numește ținutul unde au locuit tatăl și frații lui Iosif, când au sosit în țara Egiptului? (2 nume) 
   

 4. „ ..., căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.” (Completați spațiul liber cu răspunsul complet) 
   

 5. Amrafel a fost împăratul: 
   

   

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

   
 1. Frații lui Iosif au zis lui faraon că au venit ca să locuiască o vreme în ţara Egiptului, pentru că: 
     
  a. ținutul Gosen era mai bun pentru turme 
  b. nu mai era păşune pentru oi 
  c. era o mare foamete în ţara Canaanului 
    
 2. În legătură cu tatăl și frații lui Iosif, faraon i-a zis acestuia: 
    
  a. să-i aşeze în cea mai bună parte a ţării 
  b. dacă găseşte printre ei oameni destoinici, să-i pună în fruntea turmelor lui Iosif 
  c. dacă găseşte printre ei oameni destoinici, să-i pună în fruntea turmelor lui faraon  
    
 3. Iosif a strâns tot argintul care se găsea ..., în schimbul grâului pe care-l cumpărau oamenii, şi astfel a făcut ca 

tot argintul acesta să intre în casa lui faraon. 
    
  a. în ţara Egiptului 
  b. în ţara Canaanului 
  c. în țara Șinear 

 
 
 
 
 
 
 
 


