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EXAMINAREA TALANTUL ÎN NEGOȚ 2021 
PLATFORMA ONLINE, EDIȚIA 6 

 
 

 

Testul 13 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

2-3    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebeca. 
 2. Ahuzat a fost prietenul lui Abimelec. 
 3. Cel care a ieșit primul la naștere a fost Esau. 
 4. Esau a făcut tatălui său o mâncare gustoasă. 
 5. Rahela era frumoasă la statură și mândră la față. 
   

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

    
 1. De unde era Eliezer? 
    
  a. Padan-Aram 
  b. Haran 
  c. Damasc 
    
 2. Unde i-a găzduit Avraam pe cei 3 bărbați care i s-au arătat? 
    
  a. în cort 
  b. în casă 
  c. sub copac 
    
 3. Ce făcea Lot când cei 2 îngeri au ajuns la Sodoma? 
    
  a. ședea sub un stejar 
  b. ședea la poarta cetății 
  c. ședea la poarta casei sale 
    
 4. „Domnul va purta de grijă” este numele dat de Avraam locului unde: 
    
  a. a visat o scară rezemată de pământ 
  b. a fost chemat să-l aducă pe Isaac ca ardere-de-tot 
  c. a izgonit-o pe Agar 
    
 5. Cine a jelit și a plâns pe nevasta lui, după ce aceasta a murit? 
    
  a. Avraam 
  b. Isaac 
  c. Iacov 
    
    

 
 
 
 
 

 
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 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. sămânța lui Avraam în robie A 86 de ani 
 2. vârsta lui Noe când a venit potopul B 7 ani 
 3. vârsta lui Avraam la nașterea lui Ismael C 600 de ani 
 4. mare belșug în toată țara Egiptului D 110 ani 
 5. Iosif a trăit E 400 de ani 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Domnul i-a zis lui Avraam: „Eu sunt ___ tău și ___ ta cea foarte mare.” 
   

 2. Numiți nevestele lui Avraam menționate în cartea Geneza. 
   

 3. Cine a lucrat cu inimă curată și cu mâini nevinovate? 
   

 4. Cine a găsit-o pe Agar lângă un izvor de apă în pustiu, după ce aceasta a fugit de stăpâna ei? 
   

 5. Apostolul Ioan a zis în epistola sa că s-a bucurat foarte mult aflând pe unii umblând în: 
   

   

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

   
 1. Când s-a crăpat de ziuă, îngerii au stăruit de Lot, dar pentru că acesta zăbovea, bărbații aceia au apucat de 

mână pe Lot și pe ..... și i-a scos afară din cetate. 
     
  a. nevasta lui  
  b. cele două fete ale lui 
  c. ginerii săi 
    
 2. Avraam s-a rugat lui Dumnezeu și El a însănătoșit pe: 
    
  a. Sara 
  b. Abimelec 
  c. nevasta lui Abimelec 
    
 3. Cine a primit daruri bogate de la robul lui Avraam? 
    
  a, fratele Rebecăi 
  b. tatăl Rebecăi 
  c. mama Rebecăi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


