
Examen  1                     Geneza cap. 37-50 
  

• Puneti A (adevarat) sau F (fals) in dreptul fiecarei afirmatie.    (2 puncte fiecare) 
1         Israel iubea pe Iosif mai mult decat pe toti ceilalti fii ai sai, pentru ca il nascuse la batranete. G. 37:3 

2         .  Fratii lui Iosif l-au vandut cu treizeci de siclii de argint  ismaelitilor, care l-au dus in Egipt.      Geneza 37:28 

3         . Iosif era frumos la statura si placut la chip, nevasta stapanului sau a pus ochii pe el.              Geneza 39:6-7 

4.         . Domnul a fost cu Iosif si in temnita, i-a dat izbanda in tot ce facea.                                               Geneza 39:21-23                                                                                                                                               

5.         .  Talmacirile sunt ale lui Dumnezeu, spune Iosif pitarului si paharnicului imparatului.          Geneza 40:8                                   

• Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului correct (doar un raspuns)   (3 puncte fiecare) 
 1. Cati ani avea Iosif cand pastea oile cu fratii lui?                                                                        Geneza 37:2 

             a.  14  ani 

             b. 17 ani 

             c. 20 ani  

2. Care din fratii lui Iosif a vrut sa-i scape viata din mana fratilor lui si sa-l duca la tatal sau?  Geneza 37:22                                                                                                                                                                                                            

            a. Iuda 

            b. Ruben 

            c. Simeon 

3. Iuda cand a aflat ca nora sa a curvit a zis sa o scoata afara ca:                                             Geneza 38:24                                                                                

           a. sa fie omorata cu pietre                                                                                                     

           b.  sa fie arsa 

           c. sa fie spanzurata  

4. Ce inseamna cele sapte vaci frumoase pe care le visase Faraon, cat si cele sapte spice de grau pline?                 
Geneza 41:29?                                                                                                                                                                                                                

        a. sapte ani de foamete  

        b. sapte ani de mare belsug 

        c.  sapte ani de binecuvantare  

5. Faraon si slujitorii sai au spus despre Iosif: “Am putea noi oare sa gasim un om ca acesta, care sa aiba in 
el … lui Dumnezeu?                                                                                                                         Geneza 41:38                                                                             

       a.  intelepciunea 

       b. Duhul  

       c. priceperea 



• Faceti asocierile  (1 punct fiecare)                                                  Geneza 37:36   38:29,30    41:45 
 

         1 Potifar                                             a. spartura 

         2 Peret                                               b. descoperitor de tanine 

         3 Zerah                                               c. Asnat  

         4  Tafnat-Paeneah                           d. capetenia strajerilor  

          5 Poti-Fera                                        e. caramiziu 

• Scrieti raspunsul correct.  (4 puncte fiecare) 
1. Fratii lui Iosif au inceput sa-l                             . Nu puteau sa-I spuna nici o vorba                                 . G. 37:4                                                                                               

2. Ce i-a facut tatal lui Iosif?                                                .                                                                             Geneza 37:3                                       

3.  Care din fratii lui Iosif a zis sa-l vanda ismaelitilor care treceau pe acolo?                              Geneza 37:26                                                             

4. Iosif ii spune nevestei lui Potifar: Cum as putea sa fac un                      atat de mare si sa pacatuiesc 
impotriva lui                                       .                                                                                                              Geneza 39:9                      

5. Iosif a lasat                         si a fugit afara din casa cand nevasta lui Potifar insista sa se culce cu el. G.39:12                                                                                                                                    

• Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului correct.  (poate fi 1, 2, 3 sau nici un raspuns 
corect) 5p 

1. Care lucruri fac parte din visele lui Iosif?                                                                                           Geneza 37:7,9                                                                                                         

      a. snopul lui Iosif s-a ridicat si a stat in picioare 

      b. snopii fratilor lui l-au inconjurat si s-au aruncat cu fata la pamant inaintea lui 

      c. soarele. luna si unsprezece stele se aruncau la pamant inaintea lui 

2. Ce zalog ii cere Tamar socrului sau?                                                                                         Geneza 38:18 

      a. inelul sau 

      b. un ied 

      c. lantul sau 

3. Care lucruri sunt adevarate despre Iosif cand era in casa lui Potifar?                               Geneza 29:2-5                                                                                   

     a. Domnul a fost cu Iosif, asa ca toate ii mergeau bine  

     b. Iosif a capatat trecere inaintea stapanului sau  

     c. Domnul a binecuvantat casa egipteanului din pricina lui Iosif.  

 


