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EXAMINAREA TALANTUL ÎN NEGOȚ 2021 
PLATFORMA ONLINE, EDIȚIA 6 

 
 

 

Testul 7 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

toate categoriile    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Israel i-a făcut lui Iosif o haină pestriță. 
 2. Esau și-a luat neveste dintre fetele Canaanului. 
 3. Rahela a ascuns în cortul lui Iacov idolii pe care i-a furat de la tatăl ei. 
 4. Rebeca a fost sora lui Laban. 
 5. Rebeca i-a acoperit mâinile și fața lui Iacov cu pielea iezilor. 
   

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

    
 1. Cum se numește fratele lui Iosif născut de la aceeași mamă? 
    
  a. Ruben 
  b. Iuda 
  c. Beniamin 
    
 2. Cine din slujitorii lui faraon l-a uitat pe Iosif și nu s-a mai gândit la el? 
    
  a. căpetenia străjerilor 
  b. mai-marele paharnicilor 
  c. mai-marele pitarilor 
    
 3. Când i-a văzut Iosif pe frații săi în Egipt, le-a vorbit: 
    
  a. cu bunătate 
  b. cu răutate 
  c. aspru 
    
 4. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi, pentru că: 
    
  a. Iosif era îndemânatic 
  b. Iosif era un om liniștit 
  c. îl născuse la bătrâneţe 
    
 5. Numele acestui loc face referire la colibe: 
    
  a. Sucot 
  b. Peniel 
  c. Padan-Aram 
    
    

 
 
 
 
 
 

 
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. Tamar A Gad și Așer 
 2. Bilha B Sem, Ham și Iafet 
 3. Zilpa C Dan și Neftali 
 4. Noe D Cain și Abel 
 5. Adam E Pereț și Zerah 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. În toate țările era foamete dar în toată țara Egiptului era: 
   

 2. ___ a fost preotul lui On4.  
   

 3. Iosif a strâns atât de mult grâu, ca ___ ___ 
   

 4. Iosif i-a zis lui faraon după ce i-a interpretat visul, că ___ va topi țara. 
   

 5. ___ lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care-i înconjurau pe fiii lui Iacov. 
   

   

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

   
 1. Ce a primit Beniamin de la Iosif, la întoarcerea din Egipt?  
     
  a. 300 de sicli de argint 
  b. inelul din degetul său 
  c. 5 haine de schimb 
    
 2. Pe cine a chemat faraon să-i tălmăcească (interpreteze) visele? 
    
  a. pe toți magii 
  b. pe toți înțelepții Egiptului 
  c. pe Iosif 
    
 3. După ce a murit, Isaac a fost îngropat de: 
    
  a, Esau 
  b. Iacov 
  c. Dumnezeu 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 sau din On. On sau Heliopolis este un oraș antic în Vechiul Regat Egiptean. El se află situat la nord-est de Cairo, la intrarea în Deltă. 
 


