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Testul 49 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

25+    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Iosif a hrănit cu pâine pe tatăl său, pe fraţii săi şi pe toată familia tatălui său, după numărul copiilor. 
 2. Efraim a fost cel mai tânăr fiu al lui Iosif. 
 3. Avram a zis împăratului Sodomei: „Dă-mi oamenii şi ţine bogăţiile pentru tine.” 
 4. Domnul a zis lui Avram că sămânţa sa va fi străină într-o ţară care nu va fi a ei, dar pe urmă va ieşi de 

acolo cu mari bogăţii. 
 5. După ce au mâncat din rodul pomului din mijlocul gradinii, Domnul a zis despre Adam și Eva că nimic nu   

i-ar împiedica să facă tot ce şi-au pus în gând. 
   

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

    
 1. Cine a cerut ca atunci când se va culca lângă părinţii săi, să fie scos afară din Egipt şi să fie îngropat în 

mormântul lor? 
    
  a. Iosif 
  b. Iacov 
  c. Ruben 
    
 2. În mânia lor, au ucis oameni, şi, în răutatea lor, au tăiat vinele taurilor: 
    
  a. împăratul Amrafel și aliații săi 
  b. Er și Onan 
  c. Simeon şi Levi 
    
 3. Chedorlaomer a fost împăratul: 
    
  a. Elasarului 
  b. Elamului 
  c. Goiimului 
    
 4. În Filipi, frații au suferit și au fost: 
    
  a. prigoniți 
  b. batjocoriți 
  c. la un pas de moarte 
    
 5. Sulamita s-a coborât ..., dar fără să bage de seamă, dorinţa ei s-a dus la carele poporului unui om ales. 
    
  a. în grădina de rodii 
  b. în grădina cu nuci 
  c. în grădina cu mere 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. egiptenii au zis lui Iosif: A „[…] Cu niciun chip să nu duci însă acolo pe fiul meu." 
 2. Israel a zis lui Iosif: B „[…] pune, rogu-te, mâna sub coapsa mea şi poartă-te 

cu bunătate şi credincioşie faţă de mine...” 
 3. Avraam a zis celui mai bătrân rob din casa lui: C „Tu ne-ai scăpat viaţa!” 
 4. Isaac a zis lui Iacov: D „[…] Fă-mi o mâncare, cum îmi place mie, şi adu-mi 

s-o mănânc, ca să te binecuvânteze sufletul meu 
înainte de a muri.” 

 5. Isaac a zis lui Esau: E „Scoală-te, du-te la Padan-Aram, în casa lui Betuel...” 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
     
 1. Iacov a răspuns lui faraon: „Zilele anilor călătoriei mele sunt ___ de ani […]” (Specificați numărul) 
   

 2. Israel a binecuvântat pe Iosif şi a zis: „Dumnezeul înaintea căruia au umblat părinţii mei, Avraam şi Isaac, 
Dumnezeul care m-a călăuzit de când ... până în ziua aceasta, ____ care m-a izbăvit de orice rău, să 
binecuvânteze pe copiii aceştia! Ei să poarte numele meu şi numele părinţilor mei, Avraam şi Isaac, şi să se 
înmulţească foarte mult în mijlocul ţării!” (Completați spațiile libere reprezentate de puncte și linie) 

   

 3. Israel a zis lui Iosif: „Îţi dau mai mult decât fraţilor tăi, o parte pe care am luat-o din mâna ___ cu ...”  
(Completați spațiile libere reprezentate de puncte și linie) 

   

 4. „Nimeni să nu fie cu ___ şi cu ___ în treburi faţă de fratele său […]” 
   

 5. Iubitul Sulamitei spunea că ochii acesteia sunt ca iazurile ... (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. Iosif a dat egiptenilor pâine în schimbul: 
     
  a. cailor 
  b. turmelor de oi şi de boi 
  c. măgarilor 
    
 2. Ce a zis Israel despre Manase, fiul lui Iosif? 
    
  a. că va ajunge un popor 
  b. că va fi mare 
  c. că sămânţa lui va ajunge o ceată de neamuri 
    
 3. Iacov a zis despre Ruben că este: 
    
  a. întâiul în vrednicie 
  b. întâiul în putere 
  c. năvalnic ca apele 

 
 
 
 


