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EXAMINAREA TALANTUL ÎN NEGOȚ 2021 
PLATFORMA ONLINE, EDIȚIA 6 

 
 

 

Testul 5 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

toate categoriile    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Domnul a zis că strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit. 
 2. Cei trei îngeri care au intrat în casa lui Lot i-au lovit cu orbire pe oamenii care erau la ușa casei acestuia. 
 3. Betuel a fost tatăl Rebecăi. 
 4. Isaac a răspuns oamenilor din Gherar cu privire la Rebeca, că aceasta este sora lui. 
 5. Iacov i-a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. 
   

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

    
 1. Cui i-a zis Dumnezeu: „În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea […]” ? 
    
  a. Adam 
  b. Esau 
  c. Iacov 
    
 2. Câți bărbați, prin care S-a arătat Domnul au venit la Avraam, la stejarii lui Mamre? 
    
  a. doi 
  b. trei 
  c. patru 
    
 3. Avraam a sădit un tamarisc: 
    
  a. la Betel 
  b. la Beer-Șeba 
  c. la Hebron 
    
 4. Rebeca a zis că s-a scârbit de viață din pricina: 
    
  a. lui Esau 
  b. foametei 
  c. fetelor lui Het 
    
 5. Rahela a furat ___ tatălui său. 
    
  a. idolii 
  b. turmele 
  c. averea 
    
    

 
 
 
 
 
 

 
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. Cain A a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului 
 2. Abel B a adus Domnului o jertfă de mâncare din oile născute ale 

turmei lui și din grăsimea lor 
 3. Noe C a ajuns un vânător îndemânatic 
 4. Iacov D a început să fie lucrător de pământ 
 5. Esau E era un om liniștit, care stătea acasă în corturi 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. „___ va fi răzbunat de şapte ori, iar ___ de şaptezeci de ori câte şapte.” 
   

 2. Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora ___ și ___. 
   

 3. Cine a găsit mandragore pe câmp și le-a adus mamei sale? 
   

 4. Pe Iacov l-au întâlnit la Mahanaim: (2 elemente) 
   

 5. Ce râu a trecut Iacov cu ajutorul toiagului său? 
   

   

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

   
 1. Unde a locuit Avraam ca străin? 
     
  a. în Gherar 
  b. în țara filistenilor 
  c. în țara Canaan 
    
 2. Avraam a zis fiilor lui Het că acesta este ___ printre ei. 
    
  a. străin 
  b. venetic 
  c. proroc 
    
 3. „Să dea pământul viețuitoare după soiul lor, ___ după soiul lor.” 
    
  a, vite 
  b. târâtoate 
  c. fiare pământești 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


