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EXAMINAREA TALANTUL ÎN NEGOȚ 2021 
PLATFORMA ONLINE, EDIȚIA 6 

 
 

 

Testul 14 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

4-5    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Isaac i-a poruncit fiului său, Iacov să-și ia o nevastă dintre fetele lui Laban, fiul lui Betuel. 
 2. Solii i-au zis lui Iacov că Esau vine înaintea lui cu 400 de oameni. 
 3. Frații lui Iosif i-au luat haina acestuia și au înmuiat-o în sângele unui ied.  
 4. Potifar a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea. 
 5. Din toate țările venea lumea în Egipt ca să cumpere grâu de la Iosif. 
   

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

    
 1. Unde i-a îndepărtat Avraam pe fiii țiitoarelor sale, ca să-i separe de fiul său, Isaac? 
    
  a. în țara răsăritului 
  b. în pustie 
  c. în cetățile din câmpie 
    
 2. Deși erau gemeni, erau foarte diferiți:  
    
  a. Iacov și Esau 
  b. Cain și Abel 
  c. Iosif și Beniamin 
    
 3. Laban i-a schimbat simbria (plata) lui Iacov: 
    
  a. de 2 ori 
  b. de 7 ori 
  c. de 10 ori 
    
 4. Care din cele de mai jos era una din nevastele lui Esau? 
    
  a. Basmat 
  b. Chetura 
  c. Agar 
    
 5. Frații lui Iosif nu puteau să-i spună acestuia: 
    
  a. niciun cuvânt de laudă 
  b. niciun cuvânt de încurajare 
  c. nicio vorbă prietenească 
    
    

 
 
 
 
 

 
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. vârsta lui Avraam când s-a născut Isaac A 180 de ani 
 2. vârsta lui Isaac când a fost tăiat împrejur B 40 de ani 
 3. vârsta lui Isaac când a luat de nevastă pe 

Rebeca 
C 60 de ani 

 4. vârsta lui Isaac când s-au născut fiii lui: 
Esau și Iacov 

D 100 de ani 

 5. vârsta lui Isaac când acesta a murit E 8 zile 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Fiii lui Het au zis că Avraam era în mijlocul lor ca un ..... în mijlocul lor. (2 elemente) 
   

 2. Completați spațiile libere cu răspunsurile corecte (ordinea obligatorie):  
Avraam s-a născut în cetatea ___ din regiunea ___. El avea doi frați, pe unul îl chema ___ iar pe celălat ___. 
Tatăl lor se numea ___, acesta murind în cetatea ___. Fratele lui Avraam care a murit în țara în care se născuse 
se numea ___. Avraam a trăit ___ de ani. 

   

 3. Unde a făcut Iacov o juruință, spunând printre altele că îi va da lui Dumnezeu a zecea parte din tot ce-i va da? 
   

 4. Roaba Leii se numea: 
   

 5. Cine îl va nimici și prăpădi pe acel nelegiuit care se va arăta? 
   

   

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

   
 1. Ce i-au întrebat Iacov pe păstorii pe care i-a întâlnit la fântână? 
     
  a. de unde sunt aceștia 
  b. dacă îl cunosc pe Laban 
  c. dacă Laban este sănătos 
    
 2. Un om a luptat cu Iacov până în revărsatul zorilor. Cine l-a întrebat pe celălalt care este numele lui? 
    
  a. omul 
  b. Iacov 
  c. niciunul 
    
 3. Pe cine au omorât cu sabia frații Dinei? 
    
  a, pe toți bărbații cetății Sihem 
  b. pe Hamor 
  c. pe fiul lui Hamor 
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