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EXAMINAREA TALANTUL ÎN NEGOȚ 2021 
PLATFORMA ONLINE, EDIȚIA 6 

 
 

 

Testul 9 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

toate categoriile    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Ogorul lui Efron era față în față cu Mamre. 
 2. Lea a fost mama lui Dina. 
 3. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevasta sa, căci era bolnavă. 
 4. Cea mai mică din fetele lui Laban se numea Rahela. 
 5. Domnul a văzut că Lea nu era iubită. 
   

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

    
 1. „Lui ... i s-a născut şi lui un fiu şi i-a pus numele ... Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului.” 
    
  a. Lameh, Noe 
  b. Cain, Enoh 
  c. Set, Enos 
    
 2. Un râu ieşea din Eden şi uda grădina; şi de acolo se împărţea şi se făcea ___ braţe. 
    
  a. două 
  b. trei 
  c. patru 
    
 3. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului și i-a suflat în nări: 
    
  a. aer 
  b. Duhul lui Dumnezeu 
  c. suflare de viață 
    
 4. La ce vârstă a născut Noe pe Sem, Ham și Iafet? 
    
  a. 29 de ani 
  b. 130 de ani 
  c. 500 de ani 
    
 5. Unde era așezată cetatea Ur? 
    
  a. Padan-Aram 
  b. Haldeea 
  c. Mesopotamia 
    
    

 
 
 
 
 
 

 
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. Avraam a fost chemat să aducă ca 

ardere-de-tot pe Isaac 
A în țara Seir 

 2. Cain a locuit B în țara Moria 
 3. Avraam a locuit ca străin zece ani C în țara Nod 
 4. Esau a locuit D în țara Canaan 
 5. Avraam a mers să locuiască pentru 

câtăva vreme din cauza foametei 
E în țara Egiptului 

     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Pământul era pustiu şi gol, și peste faţa adâncului de ape era: 
   

 2. Avraam a crezut că moștenitorul casei lui va fi ___, dar Domnul i-a zis că nu acela va fi. 
   

 3. „Omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin, şi acum vrea să facă pe judecătorul.” au zis oamenii despre: 
   

 4. Domnul a privit cu plăcere spre ___ și spre ___ lui. 
   

 5. Câte zile au stat frații lui Iosif în temniță, după ce au venit să cumpere grâu din Egipt? 
   

   

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

   
 1. În visul lui Iosif, ___ se aruncau cu fața la pământ înaintea lui. 
     
  a. soarele 
  b. luna 
  c. 11 stele 
    
 2. Când au ajuns în țara Șinear, au zis: „Haidem! ...” 
    
  a. „să facem cărămizi și să le ardem bine în foc” 
  b. „să ne zidim o cetate și un turn” 
  c. „să ne facem un nume” 
    
 3. Ce a visat Iosif? 
    
  a, o scară rezemată de pământ 
  b. șapte spice de grâu grase și frumoase 
  c. că era cu frații lui la legatul snopilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


