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EXAMINAREA TALANTUL ÎN NEGOȚ 2021 
PLATFORMA ONLINE, EDIȚIA 6 

 
 

 

Testul 11 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

6-7, 8-9    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Haran, fiul lui Terah a murit în țara în care se născuse. 
 2. Laban l-a urmărit pe Iacov și l-a ajuns la muntele Seir. 
 3. Corabia făcută de Noe a avut 30 de coți în înălțime. 
 4. Avraam a avut 75 de ani când a ieșit din Haran. 
 5. Duhul lui Dumnezeu Se mișca pe deasupra apelor. 
   

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

    
 1. Domnul a zis că întocmirile gândurilor din inima omului sunt ___ din tinerețea lui. 
    
  a. rele 
  b. deșarte 
  c. nelegiuite 
    
 2. Dumnezeu a făcut cei ___ mari luminători. 
    
  a. doi 
  b. trei 
  c. cinci 
    
 3. Cei din Biserica tesalonicenilor s-au întors de la ___ la Dumnezeu, ca să slujească Dumnezeului celui viu şi 

adevărat. 
    
  a. păcat 
  b. idoli 
  c. întuneric 
    
 4. Ce l-a întrebat Dumnezeu pe Adam, după ce acesta s-a ascuns de fața Domnului? 
    
  a. „Ce ai făcut?” 
  b. „Unde ești?” 
  c. „De ce te-ai ascuns?” 
    
 5. Ham a fost tatăl lui: 
    
  a. Noe 
  b. Canaan 
  c. Nimrod 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. „Să fie lumină!” A ziua 1 
 2. „Să fie niște luminători...” B ziua 2 
 3. „Să fie o întindere între ape...” C ziua 3 
 4. „Să mișune apele de viețuitoare...” D ziua 4 
 5. „Să dea pământul verdeață...” E ziua 5 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Cu ce păzeau heruvimii drumul care duce la pomul vieții? (2 elemente) 
   

 2. Lui Esau i s-a dat numele: 
   

 3. Dumnezeu a numit ___ cer și ___ pământ. 
   

 4. Tot pământul avea o singură ___ şi aceleaşi ___. 
   

 5. „Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, ___ pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, 
dar tu să-l ___.” 

   

   

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

   
 1. Cât va fi pământul, nu va înceta: 
     
  a. ploaia și zăpada 
  b. vara și iarna 
  c. ziua și noaptea 
    
 2. Cine a căzut în fântânile cu smoală din valea Sidim? 
    
  a. împăratul Salemului 
  b. împăratul Sodomei 
  c. împăratul Gomorei 
    
 3. Avraam a păzit ___ Domnului. 
    
  a, poruncile 
  b. orânduirile 
  c. legile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


