Total puncte = ____ / 100 p
Din oficiu = 8p

Biserica„Philadelphia” Trossingen
Tabita Flonta

Numele: _______________________

Test cap. 41 – Genesa
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p
__ 1. Iosif a zis: „Dumnezeu este Acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon.”
__ 2. Faraon a mai văzut în vis șapte spice pline și frumoase, care creșteau pe câmp.
__ 3. Vacile cele sfrijite și slabe au mâncat pe cele șapte vaci dintâi, care erau grase.
__ 4. Faraon, în visurile lui, se făcea că stătea pe malul râului Nil.
__ 5. Cuvintele lui Iosif au plăcut lui Faraon și tuturor slujitorilor lui.

Genesa 41:16
Genesa 41:5,22
Genesa 41:20
Genesa 41:1,17
Genesa 41:36

II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p
1. Unde au început să pască vacile frumoase la vedere și grase la trup, din visul lui Faraon?
a. pe câmp;
b. pe pajiște;
c. prin mlaștini;

Genesa 41:2,18

2. Câte vaci frumoase la vedere și grase la trup a visat Faraon?
a. cinci;
b. șapte;
c. nouă;

Genesa 41:2,18

3. Cum îl descrie paharnicul pe Iosif, lui Faraon?
a. tânăr Evreu;
b. tânăr frumos la statură;
c. tânăr plăcut la chip;

Genesa 41:12

4. A câta parte din roadele Egiptului a propus Iosif să se strângă?
a. o pătrime;
b. o cincime;
c. o șeptime;

Genesa 41:34

5. Bucatele strânse vor fi:
a. provizia țării;
b. pentru ca țara să nu fie prăpădită de foamete;
c. ambele variante;

Genesa 41:36

III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p
__ 1. grâu
__ 2. preotul lui On
__ 3. Asnat
__ 4. Manase
__ 5. Efraim

a. uitare
b. rodire
c. Poti-Fera
d. fata lui Poti-Fera
e. ca nisipul mării

Genesa 41:49
Genesa 41:45
Genesa 41:45
Genesa 41:51
Genesa 41:52

IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p
1. Cum a fost scos Iosif din temniță? _________________

Genesa 41:14

2. Ce nu se va mai cunoaște în țară după foametea care va urma? _________________

Genesa 41:31

3. Ce fel de om i-a propus Iosif lui Faraon să pună în fruntea țării Egiptului?
_____________________________________

Genesa 41:33

Genesa cap. 41

4. Ca să ridice partea hotărâtă din roadele Egiptului în timpul celor șapte ani de belșug,
Iosif a propus lui Faraon să pună: _____________________

Genesa 41:34

5. Câți ani avea Iosif când s-a înfățișat înaintea lui Faraon?____________

Genesa 41:46

V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p
1. Ce a făcut Iosif după ce a ieșit din temniță?
a. s-a ras;
b. și-a schimbat hainele;
c. s-a dus la Faraon;

Genesa 41:14

2. Iosif a zis lui Faraon: „Ce a visat Faraon însemnează un singur lucru:
a. Dumnezeu vrea să nimicească țara Egiptului;
b. Dumnezeu a arătat mai dinainte lui Faraon ce are să se întâmple;
c. Dumnezeu a arătat mai dinainte lui Faraon ce are să facă;

Genesa 41:25

3. Ce înseamnă faptul că Faraon a visat visul de două ori?
a. că lucrul este hotărât din partea lui Dumnezeu;
b. că Dumnezeu se va grăbi să-l ducă la îndeplinire;
c. că Faraon s-a gândit mult la bogăția țării Egiptului;

Genesa 41:32

VI. Scrie din memorie: (Al nouălea verset de la categoria ta) = 27p
Psalmii 119:11 / Psalmii 55:22 / Psalmii 119:5 / Psalmii 93:5 / Psalmii 111:10 / Psalmii 110:3 / Psalmii 101:2
________________ __:__

Total puncte = ____ / 100 p
Din oficiu = 8p

Biserica„Philadelphia” Trossingen
Tabita Flonta

Numele: _______________________

Test cap. 41 – 42 – Genesa
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p
__ 1. Iosif a strâns grâu, ca nisipul mării, atât de mult că au încetat să-l mai măsoare,
pentru că era fără măsură.
__ 2. Iacov a zis: „Iată, aud că este grâu în Egipt; pogorâți-vă, și cumpărați-ne grâu de acolo,
ca să trăim și să nu murim.”
__ 3. Iosif nu a cunoscut pe frații săi, dar ei l-au cunoscut.
__ 4. În Canaan era foamete.
__ 5. Frații lui Iosif au zis: „Omul acela care este domnul țării, ne-a vorbit aspru,
și ne-a luat drept iscoade.”

Genesa 41:49
Genesa 42:2
Genesa 42:8
Genesa 42:5
Genesa 42:30

II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p
1. Câți fii i s-au născut lui Iosif înaintea anilor de foamete?
a. doi;
b. trei;
c. unul;

Genesa 41:50

2. În toate țările era foamete; dar în toată țara Egiptului era:
a. grâu;
b. pâine;
c. belșug;

Genesa 41:54

3. Câți, dintre frații lui Iosif s-au pogorât în Egipt ca să cumpere grâu?
a. zece;
b. unsprezece;
c. doisprezece;

Genesa 42:3

4. Când a zis Iacov fiilor săi: „Pentru ce stați și vă uitați unii la alții?”
a. când jelea pe Iosif;
b. când a auzit că este grâu în Egipt;
c. ambele variante;

Genesa 42:1

5. Câte zile i-a aruncat Iosif pe frații lui în temniță?
a. trei zile;
b. cinci zile;
c. șapte zile;

Genesa 42:17

III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p
__ 1. Canaan
__ 2. Iosif
__ 3. Simon
__ 4. argintul
__ 5. Iacov

a. temniță
b. voi mă lipsiți de copii
c. foamete
d. mai mare în țară
e. gura sacului

Genesa 42:5
Genesa 42:6
Genesa 42:19,24
Genesa 42:27
Genesa 42:35

IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p
1. De ce n-a trimis Iacov pe Beniamin împreună cu frații lui când au mers în Egipt ca să
cumpere grâu?
______________________________________________________________

Genesa 42:4

Genesa cap. 41 – 42

2. De ce și-a adus aminte Iosif când a zis fraților săi: „Voi sunteți iscoade; ați venit numai
ca să cercetați locurile slabe ale țării”?
_____________________________________________________________

Genesa 42:9

3. Pe care dintre frații lui, a pus Iosif să îl lege cu lanțuri?________________________

Genesa 42:24

4. Care dintre fații lui Iosif a găsit argintul la gura sacului?_______________________

Genesa 42:27

5. Cum se numea fratele cel tânăr al lui Iosif?_____________________

Genesa 42:34,36

V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p
1. Ce au răspuns frații lui Iosif când le-a zis; „Voi sunteți iscoade; ați venit numai
ca să cercetați locurile slabe ale țării”?
a. robii tăi au venit să cumpere hrană;
b. noi suntem fiii aceluiaș om;
c. suntem oameni buni, robii tăi nu sunt iscoade;

Genesa 42:9-11

2. Ce a poruncit Iosif să li se facă fraților lui, la întoarcerea lor la Iacov?
a. să li se umple sacii cu grâu;
b. să pună argintul fiecăruia în sacul lui;
c. să li se dea merinde pentru drum;

Genesa 42:25

3. De ce a zis Iacov că fiul lui, Beniamin, nu se poate pogorâ în Egipt?
a. fratele lui a murit;
b. el a rămas singur;
c. dacă i s-ar întâmpla vreo nenorocire în călătoria pe care o faceți, cu durere îmi veți
pogorâ perii mei cei albi în locuința morților;

Genesa 42:38

VI. Scrie din memorie: (Al nouălea verset de la categoria ta) = 27p
Psalmii 119:11 / Psalmii 55:22 / Psalmii 119:5 / Psalmii 93:5 / Psalmii 111:10 / Psalmii 110:3 / Psalmii 101:2
________________ __:__

Total puncte = ____ / 100 p
Din oficiu = 8p

Biserica„Philadelphia” Trossingen
Tabita Flonta

Numele: _______________________

Test cap. 43 – 44 – 45 – Genesa
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p
__ 1. Foametea nu bântuia greu în țară.
__ 2. Israel a zis: „dacă trebuie să fiu lipsit de copiii mei, lipsit să fiu”.
__ 3. Economul a zis: „Fiți pe pace! Nu vă temeți de nimic. Dumnezeul vostru,
Dumnezeul tatălui vostru, v-a pus pe ascuns un dar în saci”.
__ 4. Egiptenii nu puteau să mănânce cu Evreii, fiindcă lucrul acesta pentru ei este o urâciune.
__ 5. Iosif a pus să le dea fraților lui din bucatele care erau înaintea lui; iar Beniamin
a primit de șapte ori mai mult.

Genesa 43:1
Genesa 43:14
Genesa 43:23
Genesa 43:32
Genesa 43:34

II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p
1. Care dintre fiii lui Israel a cerut să-l trimită pe Beniamin cu el, zicând:
„Răspund eu pentru el, ai să-l ceri înapoi din mâna mea” ?
a. Ruben;
b. Iuda;
c. Simeon;

Genesa 43:8-9

2. Israel a zis fiiilor săi: „_____ să vă facă să căpătați trecere înaintea omului aceluia,
și să lase să se întoarcă împreună cu voi pe celălalt frate al vostru și pe Beniamin”.
a. Dumnezeul lui Avraam;
b. Dumnezeul lui Isaac;
c. Dumnezeul cel Atotputernic;

Genesa 43:14

3. Ce au răspuns frații lui Iosif economului, când i-a acuzat că au
„furat paharul din care bea domnul meu”?
a. să moară acela din robii tăi la care se va găsi paharul;
b. noi înșine să fim robi ai domnului nostru;
c. ambele variante;

Genesa 44:6-9

4. Când s-a făcut Iosif cunoscut fraților săi, a izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit:
a. Egiptenii;
b. casa lui Faraon;
c. ambele variante;

Genesa 45:1,2

5. Iosif a zis: „Iată sunt_____ decând bântuie foametea în țară, și încă _____,
nu va fi nici arătură nici seceriș”.
a. doi ani, cinci ani;
b. trei ani, patru ani;
c. cinci ani, doi ani;

Genesa 45:6

III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p
__ 1. paharul de argint
__ 2. Iuda
__ 3. eu sunt fratele vostru, Iosif
__ 4. doi ani
__ 5. cinci ani

a. nu va fi arătură nici seceriș
b. pe care l-ați vândut să fie dus în Egipt
c. de când bântuie foametea
d. s-a pus chezaș pentru copil, Beniamin
e. la gura sacului celui mai tânăr

Genesa 44:2
Genesa 44:32
Genesa 45:4
Genesa 45:6
Genesa 45:6

Genesa cap. 43 – 44 – 45

IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p
1. Frații lui Iosif au zis: „Ne bagă înlăuntru din pricina ___________ pus în sacii noștri data
trecută; vor să se _____________ peste noi, ca să ne ia _______ , și să pună mâna pe
____________ noștri”.

Genesa 43:18

2. Ce a mai adăugat Iosif când a zis: „Acesta este fratele vostru cel tânăr,
despre care mi-ați vorbit”?
_____________________________________________________________

Genesa 43:29

3. În sacul cui s-a găsit paharul de argint al lui Iosif?________________________

Genesa 44:12

4. Omul acesta i-a băgat în casa lui ____________ ; le-a dat ______ de și-au spălat
_____________ ; a dat și ___________ măgarilor lor.

Genesa 43:24

5. „Cum mă voi putea _____ eu la tatăl meu, dacă ____________ nu este cu mine? Ah!
Să nu văd ____________ tatălui meu!”

Genesa 44:34

V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p
1. Ce conținea darul care a spus Israel fiilor săi, să-i să pregătească „omului aceluia”?
a. puțin leac alinător și puțină miere;
b. mirodenii, smirnă;
c. fisticuri și migdale;

Genesa 43:11

2. Ce au luat frații lui Iosif cu ei când au călătorit a doua oară în Egipt?
a. darul;
b. argint îndoit;
c. pe Beniamin;

Genesa 43:15

3. Ce poruncă a dat Iosif economului casei lui la adoua întoarcere a fraților lui în Canaan?
a. umple cu merinde sacii oamenilor acestora;
b. pune argintul fiecăruia la gura sacului lui;
c. să pui și paharul meu, paharul de argint la gura sacului celui mai tânăr;

Genesa 44:1,2

VI. Scrie din memorie: (Al nouălea verset de la categoria ta) = 27p
Psalmii 119:11 / Psalmii 55:22 / Psalmii 119:5 / Psalmii 93:5 / Psalmii 111:10 / Psalmii 110:3 / Psalmii 101:2
________________ __:__

Total puncte = ____ / 100 p
Din oficiu = 8p

Biserica„Philadelphia” Trossingen
Tabita Flonta

Numele: _______________________

Test cap.45 – 46 – Genesa
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p
__ 1. Iosif a zis: „nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca
Genesa 45:5
să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră”.
__ 2. Iosif s-a aruncat pe gâtul fratelui său Beniamin, și a plâns.
Genesa 45:14
__ 3. Beniamin a plâns și el pe gâtul lui Iosif.
Genesa 45:14
__ 4. S-a răspândit vestea în casa lui Potifar că au venit frații lui Iosif.
Genesa 45:16
__ 5. Faraon a zis: „ Eu vă voi da ce este mai bun în țara Egiptului, și veți mânca grăsimea țării”. Genesa 45:17-18
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p
1. „Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână ______ în țară, și ca să vă
păstreze viața printr-o ______”.
a. sămânța vie, mare minune;
b. sămânța vie, mare izbăvire;
c. familia vie, mare izbăvire;

Genesa 45:7

2. Cine l-a trimis pe Iosif în Egipt?
a. frații lui;
b. Iacov;
c. Dumnezeu;

Genesa 45:6

3. Câți sicli de argint și câte haine de schimb i-a dat Iosif lui Beniamin la întoarcerea în Canaan? Genesa 45:22
a. trei sute de sicli și cinci haine de schimb;
b. cinci sute de sicli și trei haine de schimb;
c. cinci sute de sicli și cinci haine de schimb;
4. Ce le-a zis Iosif fraților săi când le-a dat drumul să plece în Canaan?
a. să vă întoarceți cât mai curând;
b. să hrăniți animalele;
c. să nu vă certați pe drum;

Genesa 45:24

5. Pe cine a trimis Iacov înainte la Iosif , să-i dea de știre să-i iasă înainte în Gosen?
a. Beniamin;
b. Iuda;
c. Ruben;

Genesa 46:28

III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p
__ 1. zece măgari
__ 2. zece măgărițe
__ 3. șaizeci și șase
__ 4. șaptezeci
__ 5. trei sute de sicli de argint

a. grâu, pâine și merinde pentru ca să aibe pe drum
b.sufletele care au venit cu Iacov în Egipt, și care ieșiseră din el
c. cu ce era mai bun în Egipt
d. toate sufletele din familia lui Iacov care au venit cu el în Egipt
e. cinci haine de schimb

Genesa 45:23
Genesa 45:23
Genesa 46:26
Genesa 46:27
Genesa 45:22

IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p
1. Cum a îmbrățișat Iosif pe frații lui? ____________________

Genesa 45:15

2. Iosif a trimis să-i spună tatălui său că va locui în ținutul: ____________

Genesa 45:10

Genesa cap.45 – 46

3. S-a răspândit vestea în casa lui ____________ că au venit frații lui Iosif;
lucrul acesta a plăcut lui _________ și ______________ lui.

Genesa 45:16

4. Ce a spus Faraon, să-și ia frații lui Iosif, din țara Egiptului, pentru ca să-și
aducă pruncii și nevestele? __________

Genesa 45:17,19

5. De ce a rămas inima lui Iacov rece când fiii lui i-au spus :„Iosif tot mai trăiește și chiar el
cârmuiește toată țara Egiptului”?__________________________________________

Genesa 45:26

V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p
1.Cum l-a făcut Dumnezeu pe Iosif în Egipt?
a. ca un tată al lui Faraon;
b. mai mare peste casa lui Faraon;
c. cârmuitorul întregii țări a Egiptului;

Genesa 45:8

2. Iosif a zis: istorisiți tatălui meu___
a. toată slava pe care o am în Egipt;
b. tot ce ați văzut;
c. cum m-ați vândut să fiu rob;

Genesa 45:13

3. Ce le-a dat Iosif fraților lui la întoarcerea în Canaan?
a. cară după porunca lui Potifar;
b. merinde pentru drum;
c. haine de schimb;

Genesa 45:21,22

VI. Scrie din memorie: ( Al zecelea verset de la categoria ta ) = 27p
Proverbe 15:10 / Proverbe 15:15 / Proverbe 18:10 / Proverbe 18:13 / Proverbe 3:11-12 / Proverbe 10:16 /
Proverbe 20:11
________________ __:__

Total puncte = ____ / 100 p
Din oficiu = 8p

Biserica„Philadelphia” Trossingen
Tabita Flonta

Numele: _______________________

Test cap. 46 – 47 – Genesa
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p
__ 1. Toți păstorii sunt o urâciune pentru Egipteni.
__ 2. Iacov a binecuvântat pe Faraon când Iosif l-a înfățișat înaintea lui.
__ 3. Iacov avea 130 de ani când Iosif l-a înfățișat înaintea lui Faraon.
__ 4. Când Iacov a plecat dinaintea lui Fraon, l-a binecuvântat iarăș.
__ 5. Iosif a făcut ca tot argintul care se găsea în țara Egiptului și în țara Canaanului
să intre în casa lui.

Genesa 46:34
Genesa 47:7
Genesa 47:9
Genesa 47:10
Genesa 47:14

II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p
1. Câți frați a dus Iosif înaintea lui Faraon?
a. cinci;
b. șapte;
c. trei;

Genesa 47:2

2. Când s-a terminat argintul, Iosif le-a dat pâine în schimbul:
a. vitelor;
b. aurului;
c. pământurilor;

Genesa 47:16,17

3. Iosif a zis poporului: „...vă dau sămânță, ca să puteți semăna pământul. La vremea
roadelor, veți da _____ lui Faraon; iar celelalte _________ vă vor rămânea vouă”.
a. patru părți, a cincea parte;
b. a cincea parte, patru părți;
c. a doua parte, trei părți;

Genesa 47:23,24

4. Câți ani a trăit Iacov în țara Egiptului?
a. șapte ani;
b. șaisprezece ani;
c. șaptesprezece ani;

Genesa 47:28

5. De câți ani au fost zilele anilor vieții lui Iacov?
a. 157 de ani;
b. 137 de ani;
c. 147 de ani;

Genesa 47:28

III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p
__ 1. țara Egiptului
__ 2. țara Canaanului
__ 3. Efraim
__ 4. Manase
__ 5. Efraim

a. cu mâna dreaptă, la stânga lui Israel
b. tânjeau din pricina foametei
c. tânjeau din pricina foametei
d. cu mâna stângă, la dreapta lui Israel
e. sămânța lui va ajunge o ceată de neamuri

Genesa 47:13
Genesa 47:13
Genesa 48:13
Genesa 48:13
Genesa 48:19

IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p
1. Iosif s-a dus să înștiințeze pe Faraon, și i-a spus: „Frații mei și tatăl meu au sosit din
țara _________,cu______ și _____, și cu tot _________ lor; și sunt în ținutul ________.

Genesa 47:1

2. Iacov a zis: „Zilele anilor vieții mele au fost _____________________ și ______.

Genesa 47:9

Genesa cap. 46 – 47

3. Iosif a cumpărat pentru Faraon toate pământurile Egiptului, numai pământurile
______________ nu sunt ale lui Faraon.

Genesa 47:20,26

4. Israel a locuit în țara Egiptului în ținutul __________ . Ei s-au ______________ ,
au crescut și s-au _____________ foarte mult.

Genesa 47:27

5. Pe care dintre fiii săi i-a luat Iosif cu el când au venit și i-au spus: „Tatăl tău este bolnav”?
________________________________

Genesa 48:1

V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p
1. Din ce motiv au spus frații lui Iosif lui Faraon că au venit în Egipt?
a. în țara Canaanului nu mai era pășune pentru oi;
b. în țara Canaanului era mare foamete;
c. Iosif era domnul țării;

Genesa 47:4

2. Faraon i-a zis lui Iosif: „Țara Egiptului este deschisă înaintea ta; așează pe tatăl tău și pe frații tăi:
a. în cea mai bună parte a țării;
b. să locuiască în ținutul Gosen;
c. lângă cea mai bună parte a țării;

Genesa 47:6

3. Iacov a zis lui Iosif:
a. Dumnezeul cel Atotputernic mi s-a arătat la Luz, în țara Egiptului, și m-a binecuvântat;
b. ce doi fii, care ți s-au născut în țara Egiptului, înainte de venirea mea la tine în Egipt, vor fi ai mei;
c. Efraim și Manase vor fi ai mei, ca și Ruben și Simeon;

Genesa 48:3

VI. Scrie din memorie: ( Al zecelea verset de la categoria ta ) = 27p
Proverbe 15:10 / Proverbe 15:15 / Proverbe 18:10 / Proverbe 18:13 / Proverbe 3:11-12 / Proverbe 10:16 /
Proverbe 20:11
________________ __:__

Total puncte = ____ / 100 p
Din oficiu = 8p

Biserica„Philadelphia” Trossingen
Tabita Flonta

Numele: _______________________

Test cap.48 – 49 – 50 – Genesa
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p
__ 1. Israel a zis: „Nu credeam că am să-ți mai văd fața, și iată că Dumnezeu m-a făcut
Genesa 48:11
să-ți văd și sămânța.
__ 2. Iacov a pus pe Efraim înaintea lui Manase.
Genesa 48:14-20
__ 3. Iacov a chemat pe fiii săi, și a zis: „Strângeți-vă, și vă voi vesti ce vi se va întâmpla
Genesa 49:1
în vremile care vor veni”.
__ 4. Iacov a zis:„Eu am să fiu adăugat la păporul meu; deci să mă îngropați împreună cu părinții mei”. Genesa 49:29
__ 5. Iosif a zis: „Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău; dar Puternicul lui Iacov a schimbat răul
în bine, ca să împlinească ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr”.
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p
1. Ce a zis Iacov despre Simeon și Levi?
a. îi voi împărți în Iacov;
b. și-i voi risipi în Israel;
c. ambele variante;

Genesa 49:5-7

2. Despre care dintre fii lui a zis Iacov: „va locui lângă țărmul mărilor, lângă limanul corăbiilor” Genesa 49:13
a. Zabulon;
b. Isahar;
c. Dan;
3. Când și-a tras Iacov picioarele în pat, și-a dat duhul, și a fost adăugat la poporul său?
a. după ce a binecuvântat pe cei doi fii ai lui Iosif;
b. după ce și-a binecuvântat toți fiii;
c. când a isprăvit de dat porunci fiilor săi;

Genesa 49:33

4. Câte zile l-au plâns Egiptenii pe Iacov?
a. 50;
b. 70;
c. 60;

Genesa 50:3

5. Iosif a trăit:
a. 130 de ani;
b. 110 ani;
c. 120 de ani;

Genesa 50:26

III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p
__ 1. Ruben
__ 2. Iuda
__ 3. Isahar
__ 4. Așer
__ 5. Neftali

a. este o cerboaică slobodă
b. va da bucate alese împăraților
c. este un pui de leu
d. este un măgar osos
e. năvalnic ca apele

Genesa 49:3,4
Genesa 49:9
Genesa 49:14
Genesa 49:20
Genesa 49:21

IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p
1. Despre _______ Iacov a zis:„Toiagul de domnie nu se va depărta din ______, nici toiagul de
cârmuire dintre picioarele lui, până va veni ______, și de El vor asculta _________________”.

Genesa 49:10

Genesa cap. 48 – 49 – 50

2. Peste _________ vor da iuruș cete înarmate , dar și el va da iuruș peste ele și le va urmări.

Genesa 49:19

3. Câte zile au fost întrebuințate cu îmbălsămarea lui Iacov?______________________

Genesa 50:3

4. Ce le-a spus Iosif fraților săi când au venit la el, s-au aruncat cu fața la pământ și au zis:
„ Suntem robii tăi”?
______________________________________________________________

Genesa 50:18,19

5. Iosif a pus pe fiii lui Israel să jure, zicând:„Când vă va cerceta _________________,
să luați și _________ mele de aici”.

Genesa 50:25

V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p
1. Iacov a zis despre Simeon și Levi:
a. săbiile lor sunt niște unelte de silnicie;
b. în răutatea lor, au ucis oameni;
c. în mânia lor, au tăiat vinele taurilor;

Genesa 49:50

2. Ce a zis Iacov despre Dan?
a. va judeca pe poporul său;
b. va fi un șarpe pe drum;
c. va fi o năpârcă pe cărare; mușcând călcâile calului, făcând să cadă călărețul pe spate;

Genesa 49:16,17

3. Ce a zis Iacov despre Iosif?
a. arcașii l-au ațâțat, au aruncat săgeți, și l-au urmărit cu arcul lor;
b. arcul lui a rămas tare, și mâinile lui au fost întărite de mâinile Puternicului lui Iacov;
c. este vlăstarul unui pom roditor;

Genesa 49:23,24

VI. Scrie din memorie: ( Al zecelea verset de la categoria ta ) = 27p
Proverbe 15:10 / Proverbe 15:15 / Proverbe 18:10 / Proverbe 18:13 / Proverbe 3:11-12 / Proverbe 10:16 /
Proverbe 20:11
________________ __:__

