Examen 2
•

Geneza cap. 37-50

1

Puneti A (adevarat) sau F (fals) in dreptul fiecarei afirmatie. (2 puncte fiecare)
. Zece frati ai lui Iosif s-au coborat in Egipt ca sa cumpere grau.
Genesa 42:3

2

. Fratii lui Iosif au venit si s-au aruncat cu fata la pamant inaintea lui.

3

. Fratii lui Iosif nu stiau ca Iosif ii intelegea pentru ca le vorbea printr-un talmaci.

Geneza 42:6
Geneza 42:23

4.
. Iosif spune fratilor lui sa aduca pe tatal sau si tot ce au ei in Egipt, sa nu le para rau de ceea ce vor lasa, caci
tot ce este mai bun in tara Egiptului va fi pentru ei.
Genesa 45:19,20

5.
. Domnul ii vorbeste lui Iacov la Beer-Seba intr-o vedenie, ii spune sa nu se teme sa se coboare in
Egipt, El Insusi se va cobora cu el.
Geneza 46:2,4
•

Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului correct (doar un raspuns) (3 puncte fiecare)

1 Cati ani avea Iosif cand s-a infatisat inaintea lui Faraon ?

Geneza 41:46

a. 25 de ani
b. 30 de ani
c. 35 de ani
2. Pe care din fratii lui Iosif l-au legat cu lanturi si l-au inchis pana ce va aduce pe fratele lor mai tanar? G. 42:24

a. Simeon
b. Ruben
c. Iuda
3. Egiptenii nu puteau sa manance cu evreii, fiindca lucrul acesta pentru ei era:

Geneza 43:32

a. o necinste
b. o rusine
c. o uraciune
4. Toate sufletele din familia lui Iacov care au venit in Egipt eurau in numar de:

Geneza 46:27

a. saizeci si sase
b. sapte zeci
c. o suta
5. Cati ani a trait Iacov?
a. 147 de ani
b. 130 de ani
c. 150 de ani

Geneza 47:28

•

Faceti asocierile (1 punct fiecare)
1 Manase
a. un lup
2 Efraim

b. magar osos

3 Isahar

c. cerboaica sloboda

4 Neftalii

d. uitare

5 Beniamin

e. rodire

Geneza 41:51,52 49:14,21,27

• Scrieti raspunsul correct. (4 puncte fiecare)
1. Foametea crestea din ce in ce mai mult in tara Egiptului. Din toate tarile venau lumea in Egipt ca sa
cumpere
de la Iosif, caci in toate tarile era
mare.
Geneza 41:57
2. Ce le spune Iosif ca sunt fratii lui atunci cand au mers in Egipt dupa grau?
3. In ce tinut al Egiptului au locuit familia lui Iacov ?

Geneza 42:9

.

Geneza 47:1

4. La care din fii lui Iacov ii spune ca toiagul de carmuire nu se va departa de el ?

5. Iosif spune fratilor lui: “Fiti fara teama; caci sunt eu oare in locul lui

Geneza 49:10

?

Geneza 50:19

•

Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului correct. (poate fi 1, 2, 3 sau nici un raspuns
corect) 5p
1. Ce a facut Faraon lui Iosif?
Geneza 41:42,43
a. i-a dat stapanire peste toata tara Egiptului
b. si-a scos inelul din deget si l-a pus in degetul lui Iosif

c. l-a imbracat cu haine de in subtire si i-a pus un lant de aur la gat
2. Ce spune Iuda lui Iosif dupa ce au gasit paharul de argint in sacul lui Beniamin?

Geneza 44:16,33,34

a. Dumnezeu a dat pe fata nelegiuirea robilor tai
b. robul tau sa ramana in locul baiatului
c. Ah! Sa nu vad mahnirea tatalui meu
3. Ce face Iosif cand se face cunoscut fratilor lui?

Geneza 45:2,5,15

a. a izbucnit intr-un plans asa de tare, ca l-au auzit egiptenii si casa lui Faraon
b. le spune sa nu se intresteze pentru ca Dumnezeu l-a trimis inaintea lor ca sa le scape viata
c. a imbratisat pe fratii lui plangand

