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Testul 50 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

4-5, 8-9    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. „Peste Dan vor da iureş cete înarmate, dar şi el va da iureş peste ele şi le va urmări.” 
 2. Iosif a poruncit doctorilor, care erau în slujba lui, să îmbălsămeze pe tatăl său, Israel. 
 3. Faraon s-a mâniat pe mai-marele paharnicilor şi pe mai-marele pitarilor, și i-a pus sub pază în casa 

căpeteniei străjerilor, în temniţă. 
 4. În anul şase sute unu, în luna întâi, în ziua întâi a lunii, apele secaseră pe pământ. Noe a deschis fereastra 

corăbiei: s-a uitat şi iată că faţa pământului se uscase. 
 5. În luna a doua, în a douăzeci şi şaptea zi a lunii, pământul era uscat de tot. 
   

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

    
 1. „Fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta” a zis Iacov lui: 
    
  a. Beniamin 
  b. Iosif 
  c. Iuda 
    
 2. Iosif a pus pe fiii lui Israel să jure, zicând: „Când vă va cerceta Dumnezeu, să luaţi şi ... de aici.” 
    
  a. sicriul meu 
  b. oasele mele 
  c. trupul meu 
    
 3. Cu privire la Simeon și Levi, Iacov a zis: „Blestemată să fie mânia lor, pentru că a fost prea ...” 
    
  a. turbată 
  b. sălbatică 
  c. mare 
    
 4. Cine a rostit frumoasele cuvinte: „În ajutorul Tău nădăjduiesc, Doamne!” ? 
    
  a. Avraam 
  b. Iacov 
  c. Iosif 
    
 5. Câte persoane au intrat în corabie, scăpând din apele potopului? 
    
  a. 4 
  b. 7 
  c. 8 
    
    

 
 
 

 
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. Iuda A şarpe pe drum 
 2. Isahar B lup care sfâşie 
 3. Dan C cerboaică slobodă 
 4. Neftali D pui de leu 
 5. Beniamin E măgar osos 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
     
 1. Iacov a zis lui Iosif: „Binecuvântările tatălui tău întrec binecuvântările părinţilor mei şi se înalţă până în creştetul 

___ ___ […]” 
   

 2. Despre Iosif, Iacov a zis: „[...] Arcaşii l-au aţâţat, au aruncat săgeţi şi l-au urmărit cu ura lor. Dar arcul lui a 
rămas tare, şi mâinile lui au fost întărite de mâinile ...” (2 elemente) 

   

 3. Unde a ținut Iosif pentru tatăl său un bocet de 7 zile?  
   

 4. „Auzim însă că unii dintre voi ..., ..., ci ...” (Notați 3 răspunsuri complete) 
   

 5. „Ziua Domnului nu va veni înainte ca să fi venit ... şi de a se ..., fiul pierzării, potrivnicul care se înalţă mai presus 
de tot ce se numeşte ‚Dumnezeu’ sau de ce este vrednic de închinare.” (Notați 2 răspunsuri complete) 

   

   

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

   
 1. Cine erau cei care s-au suit împreună Iosif, ca să îngroape pe tatăl său în țara Canaan? 
     
  a. toţi slujitorii lui faraon 
  b. toţi bătrânii ţării Egiptului 
  c. toată casa lui Iosif 
    
 2. Încercuiți litera din dreptul afirmației adevărate: 
    
  a. Iosif i-a mângâiat pe frații săi şi le-a îmbărbătat inimile 
  b. fiii lui Manase s-au născut pe genunchii lui Iosif 
  c. Iosif a văzut pe fiii lui Efraim până la al patrulea neam 
    
 3. Ce știm despre locul unde Iosif a ţinut în cinstea tatălui său un bocet de şapte zile? 
    
  a. este dincolo de Iordan 
  b. i s-a dat numele Abel-Miţraim 
  c. acolo au făcut plângere mare şi jalnică 

 
 
 
 
 
 
 
 


