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EXAMINAREA TALANTUL ÎN NEGOȚ 2021 
PLATFORMA ONLINE, EDIȚIA 6 

 
 

 

Testul 18 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

4-5    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Uitându-se pe fereastră, Abimelec a văzut pe Avraam jucându-se cu nevasta lui, Sara. 
 2. Faraon i-a pus lui Iosif un lanț de aur la gât. 
 3. Egiptenii și-au vândut fiecare ogorul, pentru că îi silea Iosif. 
 4. Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. 
 5. Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi. 
   

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

    
 1. Câte turme de oi se odihneau lângă fântâna unde Iacov a văzut-o pe cea care urma să îi devină nevastă? 
    
  a. 1 
  b. 3 
  c. nu erau oi, ci cămile 
    
 2. Cu ce au umplut filistenii fântânile pe care le-au săpat robii lui Avraam? 
    
  a. smoală 
  b. țărână 
  c. nisip 
    
 3. Care din cei de mai jos era unul din fiii Rahelei? 
    
  a. Iosif  
  b. Neftali 
  c. Dan 
    
 4. Cine a săvârșit o mișelie în Israel? 
    
  a. Tamar 
  b. Iuda 
  c. Sihem 
    
 5. De unde era Hira, prietenul lui Iuda? 
    
  a. Gherar 
  b. Adulam 
  c. Timna 
    
    

 
 
 
 
 

 
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 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. a ieșit la fântână cu vadra pe umăr A Dina 
 2. păzea oile tatălui ei B Tamar 
 3. „Dumnezeu m-a făcut de râs: oricine va auzi va 

râde de mine.” 
C Sara 

 4. la unul din cei doi gemeni născuți i-au legat mâna 
cu un fir roșu 

D Rahela 

 5. Sihem s-a lipit cu toată inima de ea E Rebeca 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Domnul i-a zis Rebecăi că în pântecele ei sunt ___ ___ și că ___ ___ se vor despărți la ieșirea din pântecele ei, 

iar cel mai ___ va sluji celui mai ___. (ordinea obligatorie) 
   

 2. Isaac i-a zis lui Esau să ia armele, ___ și ___, și să se ducă la câmp să-i aducă vânat. 
   

 3. Cui s-a arătat Dumnezeu și i-a zis să se ferească să spună o vorbă rea lui Iacov? 
   

 4. Ce nume i s-a dat inițial lui Beniamin la naștere? 
   

 5. În timpul lui Noe, pământul era ___ înaintea lui Dumnezeu și plin de ___. 
   

   

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

   
 1. În binecuvântarea sa pentru Iacov, Isaac a zis: „Să-ți dea Dumnezeu ...” 
     
  a. „rouă din cer” 
  b. „grăsimea pământului” 
  c. „stăpânire peste vrăjmașii tăi” 
    
 2. Cum mai erau în visul lui faraon vacile urâte, despre care el spunea că nu a mai văzut așa ceva în Egipt? 
    
  a. slabe 
  b. sfrijite 
  c. arse de vântul de răsărit 
    
 3. Arătarea celui nelegiuit se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de: 
    
  a, minuni 
  b. semne 
  c. puteri mincinoase 

 
 
 
 
 
 
 
 


