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EXAMINAREA TALANTUL ÎN NEGOȚ 2021 
PLATFORMA ONLINE, EDIȚIA 6 

 
 

 

Testul 25 ID APLICANT1 PUNCTAJ2 CORECTOR3 

4-5, 8-9    
 
 

I.        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1. Dregătorul lui faraon i-a încredințat lui Iosif tot ce avea. 
 2. Faraon s-a mâniat pe cei doi dregători ai săi: pe mai marele paharnicilor şi pe mai marele pitarilor. 
 3. Beniamin a fost fratele lui Iosif, de la aceeași mamă. 
 4. Nevasta lui faraon a pus ochii pe Iosif. 
 5. Când frații lui Iosif s-au așezat la masă împreună cu el, Beniamin a căpătat de cinci ori mai mult din bucate. 
   

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

    
 1. Cine era cel mai bine văzut în casa tatălui său? 
    
  a. Sihem 
  b. Abel 
  c. Beniamin  
    
 2. Ce făceau frații Dinei când Iacov a aflat că Sihem a necinstit-o? 
    
  a. pășteau oile 
  b. tundeau oile 
  c. erau cu vitele la pășune 
    
 3. Ce s-a întâmplat cu mai-marele pitarilor, de ziua nașterii lui faraon? 
    
  a. a fost pus iarăși în slujbă 
  b. a fost spânzurat 
  c. a fost dus în robie 
    
 4. Iacov a refuzat să îl lase pe Beniamin să meargă cu frații lui în Egipt, și i-a zis lui Ruben: „[…] dacă i s-ar 

întâmpla vreo nenorocire în călătoria pe care o faceţi, cu durere îmi veţi coborî ...” 
    
  a. „perii mei cei albi în Locuința morților” 
  b. „perii mei cei albi în mormânt” 
  c. „în groapă bătrânețile” 
    
 5. Când Iosif l-a văzut pe fratele său, Beniamin în Egipt, i-a zis:  
    
  a. „Dumnezeu să te binecuvânteze, fiule!” 
  b. „Dumnezeu să aibă milă de tine, fiule!” 
  c. „Domnul să fie cu tine, fiule!” 
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III.        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1. a visat o scară rezemată de pământ, al cărei 

vârf ajungea până la cer 
A Iacov 

 2. a visat snopi B mai-marele paharnicilor 
 3. a visat o viţă care avea trei mlădiţe C faraon 
 4. a visat trei coşuri cu pâine albă D Iosif 
 5. a visat şapte spice de grâu grase şi 

frumoase 
E mai-marele pitarilor 

     

IV.        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 
     
 1. Văii Șave i se mai spunea valea ___. 
   

 2. Când Iosif i-a găsit pe frații săi la Dotan, aceștia au zis unul către altul: „Iată că vine ...!” (2 elemente) 
   

 3. Cum se numesc fiii lui Iosif care i s-au născut în Egipt? 
   

 4. Noe era de ___ de ani când a venit potopul pe pământ. 
   

 5. „Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie ___, cum este la voi, şi 
să fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi şi răi; căci nu toţi au ___.” 

   

   

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

   
 1. Cui S-a arătat Dumnezeu, spunându-i: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic [...]” ? 
     
  a. Avram 
  b. Isaac  
  c. Iacov 
    
 2. Ce a zis Iacov casei lui și tuturor celor ce erau cu el, înainte să se ducă la Betel? 
    
  a. „Scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru” 
  b. „Curățați-vă” 
  c. „Schimbați-vă hainele” 
    
 3. Ce au făcut frații lui cu el, când Iosif i-a găsit la Dotan? 
    
  a, l-au dezbrăcat de haina lui cea pestriță 
  b. l-au aruncat într-o groapă 
  c. l-au legat la mâini și la picioare 

 
 
 
 
 
 
 
 


