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EXAMINAREA TALANTUL ÎN NEGOȚ 2021 
PLATFORMA ONLINE, EDIȚIA 6 

 
 

 

Testul 10 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

toate categoriile    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Lot a fost fiul fratelui lui Avraam. 
 2. Avraam a luat cu el două slugi când a mers în țara Moria să-l aducă pe Isaac ardere-de-tot. 
 3. Sara a murit în țara Canaan. 
 4. Rebeca a făcut lui Isaac din doi iezi o mâncare gustoasă. 
 5. Tamar a fost nevasta lui Er, cel pe care Domnul l-a omorât pentru că era rău înaintea Lui. 
   

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

    
 1. Agar avea un fiu pe nume: 
    
  a. Set 
  b. Ismael 
  c. Lameh 
    
 2. Unde era Avraam când Domnul i-a zis să iasă din țara sa, din rudenia sa și din casa tatălui său? 
    
  a. Ur 
  b. Gherar 
  c. Haran 
    
 3. Stejarii lui Mamre puteau fi găsiți lângă: 
    
  a. Betel 
  b. Hebron 
  c. SIhem 
    
 4. „Căci Eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină ...” a zis Domnul cu privire la 

Avraam. 
    
  a. poruncile Domnului 
  b. legile Domnului 
  c. Calea Domnului 
    
 5. Cât a plătit Avraam pentru ogorul lui Efron din Macpela? 
    
  a. nimic 
  b. 300 de sicli de argint 
  c. 400 de sicli de argint 
    
    

 
 
 
 
 

 
1 În acest spațiu participantul la ETN21-po trebuie să își noteze în clar ID-ul Aplicant, 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. Valea Sidim A muntele Galaad 
 2. Galed B Mițpa 
 3. Iacov și Laban și-au întins corturile C Marea Sărată 
 4. fiica lui Haran D Milca 
 5. fiica lui Laban E Rahela 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Cine s-a îmbogăţit în Gherar şi a mers îmbogăţindu-se din ce în ce mai mult, până ce a ajuns foarte bogat? 
   

 2. Ce a adus Melhisedec în valea Șave, când l-a binecuvântat pe Avraam? (2 elemente) 
   

 3. Când a auzit Esau că Isaac a binecuvântat pe Iacov, a scos mari țipete, pline de: 
   

 4. Iacov i-a zis lui Laban: „Dumnezeu a văzut suferința mea și osteneala mâinilor mele și ieri noapte a rostit ___” 
   

 5. Numiți femeia care a murit în timpul nașterii celui de-al doilea fiu al ei. 
   

   

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

   
 1. Când s-au arătat cei trei bărbați la stejarii lui Mamre, Avraam i-a zis Sarei: 
     
  a. să gătească un vițel 
  b. să coacă azime  
  c. să facă turte 
    
 2. Domnul a lovit cu mari urgii: 
    
  a. pe locuitorii din Sodoma și Gomora 
  b. pe faraon 
  c. casa lui faraon 
    
 3. Ce au făcut snopii fraților lui Iosif în visul acestuia? 
    
  a, au înconjurat snopul lui Iosif 
  b. s-au aruncat cu fața la pământ înaintea snopului lui Iosif 
  c. s-au uscat înaintea snopului lui Iosif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


