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EXAMINAREA TALANTUL ÎN NEGOȚ 2021 
PLATFORMA ONLINE, EDIȚIA 6 

 
 

 

Testul 6 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

toate categoriile    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Iosif a fost vândut ismaeliților cu treizeci de sicli de argint. 
 2. Esau a fost tatăl edomiților. 
 3. Iosif, la vârsta de doisprezece ani, păștea oile cu frații lui. 
 4. Dumnezeu i-a zis lui Iacov că numele său va fi Israel. 
 5. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi. 
   

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

    
 1. Zilele vieții lui Isaac au fost de: 
    
  a. 147 de ani 
  b. 175 de ani 
  c. 180 de ani 
    
 2. Pe cine a omorât Domnul pentru că era rău înaintea Lui? 
    
  a. Iuda 
  b. Er 
  c. Hira 
    
 3. Iosif a zis că a fost luat cu sila din: 
    
  a. țara evreilor 
  b. casa tatălui său 
  c. Egipt 
    
 4. Cine s-a luptat cu Iacov până în revărsatul zorilor? 
    
  a. un om 
  b. un înger 
  c. Esau 
    
 5. Unde s-a așezat Esau cu nevestele, fiii, fiicele și tot ce avea? 
    
  a. în țara Seir 
  b. în țara Canaanului 
  c. în țara Egiptului 
    
    

 
 
 
 
 
 

 
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. Chiriat-Arba A Abimelec 
 2. Esau B Edom 
 3. Luz C Hebron 
 4. Padan-Aram D Betel 
 5. Gherar E casa lui Betuel 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. În visul mai-marelui paharnicilor se făcea că înaintea lui era o ___ care avea ___ ___ […].  
   

 2. Rahela a murit și a fost îngropată pe drumul care duce la ___, sau ___. 
   

 3. Iacov a îngropat dumnezeii străini și cerceii în pământ sub ___ de lângă ___. 
   

 4. Cum se numea doica Rebecăi? 
   

 5. Iacov a avut mai mulți fii dar o singură fiică. Aceasta se numea: 
   

   

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

   
 1. Potifar a fost: 
     
  a. un egiptean 
  b. căpetenia străjerilor 
  c. dregătorul lui faraon 
    
 2. Ce a primit Tamar ca zălog (garanție) de la Iuda? 
    
  a. un ied din turma lui 
  b. toiagul său 
  c. lanțul său 
    
 3. Cine a fost în temniță? 
    
  a, Iosif 
  b. paharnicul 
  c. pitarul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


