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EXAMINAREA TALANTUL ÎN NEGOȚ 2021 
PLATFORMA ONLINE, EDIȚIA 6 

 
 

 

Testul 23 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

25+    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Iacov a trimis niște robi la fratele său, Esau, în țara Seir, în ținutul lui Edom. 
 2. Paharnicul și pitarul au supărat pe împăratul Egiptului. 
 3. Spicele slabe din visul lui faraon au înghițit pe cele șapte spice grase și pline. 
 4. Printre altele, faraon a zis lui Iosif: „Numai numele meu mă va ridica mai presus de tine.” 
 5. Lea avea ochii slabi, dar Rahela era frumoasă la statură și mândră la față. 
   

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

    
 1. De câte ori a fost vândut Iosif? 
    
  a. o dată 
  b. de două ori 
  c. de trei ori 
    
 2. Laban l-a urmărit pe Iacov și l-a ajuns la muntele: 
    
  a. Galaad 
  b. Seir 
  c. din țara Moria 
    
 3. În ce ținut locuia Israel când fiul său, Ruben s-a culcat cu Bilha? 
    
  a. Sucot 
  b. Sihem 
  c. Migdal-Eder 
    
 4. De la cine a avut Iacov cei mai mulți fii? 
    
  a. Lea 
  b. Bilha 
  c. Zilpa 
    
 5. Ce picura de pe mâinile Sulamitei când i-a deschis (ușa) preaiubitului ei? 
    
  a. miere 
  b. smirnă 
  c. lapte 
    
    

 
 
 
 
 

 
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 l-a urmărit pe Iacov: A 3 luni 
 2. potopul a fost pe pământ: B 10 zile 
 3. fratele și mama Rebecăi i-au cerut robului 

lui Avraam să mai rămână aceasta la ei: 
C 7 zile 

 4. mai-marele paharnicilor și mai-marele 
pitarilor au fost scoși din temniță după: 

D 40 de zile 

 5. Iuda a aflat după … că Tamar a curvit și a 
rămas însărcinată 

E 3 zile 

     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Numiți frații Dinei care s-au năpustit cu sabia asupra cetății Sihem. 
   

 2. După ce Iacov (Israel) a murit, cine au fost cei ce l-au plâns 70 de zile? 
   

 3. Iacov a cumpărat de la fiii lui ___ partea de ogor pe care își întinsese cortul, lângă cetatea Sihem. 
   

 4. Cu ce alte nume a fost asociat ținutul Hebron, unde în apropiere era peștera Macpela? (2 elemente) 
   

 5. Numiți persoanele care au fost îngropate în peștera Macpela. 
   

   

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

   
 1. Ce fel de nuiele verzi a pus Iacov în adăpători? 
     
  a. de plop 
  b. de migdal  
  c. de platan 
    
 2. Pe cine a trecut Iacov vadul Iabocului? 
    
  a. pe Lea și Rahela 
  b. pe cei 11 copii ai săi 
  c. pe robii lui 
    
 3. Pe ce nu se întemeiază propovăduirea lui Pavel și a celorlalți frați? 
    
  a, rătăcire 
  b. necurăție 
  c. viclenie 

 
 
 
 
 
 
 
 


