
 

© 2021 TesteTN. Toate drepturile rezervate.                       testetn.com              

EXAMINAREA TALANTUL ÎN NEGOȚ 2021 
PLATFORMA ONLINE, EDIȚIA 6 

 
 

 

Testul 8 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

toate categoriile    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Iosif i-a găsit pe frații săi păscând oile la Sihem. 
 2. Iacov a ridicat un stâlp pe mormântul Rahelei. 
 3. Sihem a necinstit-o pe Dina. 
 4. Dumnezeu l-a strigat pe Avraam din ceruri și i-a zis să nu pună mâna pe băiat și să nu-i facă nimic.  
 5. Esau și Iacov erau gemeni. 
   

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

    
 1. Avraam a zis: „Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât ...” 
    
  a. un om 
  b. praf și cenușă 
  c. o umbră 
    
 2. Frații lui Iosif s-au gândit să-i facă rău acestuia, dar Dumnezeu: 
    
  a. i-a pedepsit 
  b. a schimbat răul în bine 
  c. i-a oprit 
    
 3. Câte zile l-au plâns egiptenii pe Iacov, după ce acesta a murit? 
    
  a. 7 
  b. 40 
  c. 70 
    
 4. Cine a zis: „Să nu vă certați pe drum!” ? 
    
  a. Rebeca 
  b. Iacov 
  c. Iosif 
    
 5. Care din frații lui Iosif a rămas închis în temniță, în lanțuri, până ce l-au adus și pe Beniamin înaintea lui? 
    
  a. Simeon 
  b. Ruben 
  c. Iuda 
    
    

 
 
 
 
 
 

 
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. Laban A evreul 
 2. Efron B amoritul 
 3. Mamre C egipteanul 
 4. Avraam D arameul 
 5. Potifar E hetitul 
     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Câți ani a trăit Iacov în țara Egiptului? 
   

 2. Iacov a luptat cu ___ și cu ___ și a fost biruitor. 
   

 3. În ce ținut din Egipt a locuit Iacov și fiii lui? 
   

 4. Iacov i-a luat cu vicleșug ___ lui Esau. 
   

 5. Cine a zis despre Iosif că acesta are Duhul lui Dumnezeu în el? 
   

   

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

   
 1. Ce înseamnă faptul că faraon a visat visul de două ori? 
     
  a. că lucrul este hotărât din partea lui Dumnezeu 
  b. că vor fi doi ani de foamete 
  c. că Dumnezeu se va grăbi să-l aducă la îndeplinire 
    
 2. Iosif era: 
    
  a. frumos la statură 
  b. plăcut la chip 
  c. mai mare peste casa lui Potifar 
    
 3. În „ziua a șasea” a creației, Dumnezeu a zis: „Să dea pământul ...” 
    
  a, verdeață 
  b. iarbă cu sămânță 
  c. pomi roditori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


