
EXOD 13-16 

 

1. Adevarat sau Fals 

1. Dumnezeu a scos din robie pe poporul Israel în luna spicelor. 

2. Copiii lui Israel au ieşit înarmaţi din ţara Egiptului şi au luat-o pe drumul care duce spre pustie, 

spre Marea Roşie. 

3. Poporul Israel, pe când erau în Egipt, i-au spus lui Moise să-i lase să slujească ca robi evreilor 

decât să moară în pustie. 

4. Cand si-au ridicat ochii copii lui Israel, au vazut ca egiptenii veneau dupa ei, s-au inspaimantat 

foarte tare si au strigat catre Domnul dupa ajutor 

5. Îngerul Domnului care-i călăuzea şi-a schimbat locul şi s-a aşezat între tabăra lui Israel şi tabăra 

egiptenilor. 

6. De la Marea Roşie, Moise şi poporul Israel au pornit spre pustia Şur. 

7. Luptătorii aleşi ai lui faraon au fost înghiţiţi în Marea Roşie. 

8. Maria, prorociţa, sora luiAmram, a luat în mână un timpan şi toate femeile au venit după ea 

cu timpane şi jucând. 

9. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din Elim şi au ajuns în pustia Sin, care este între Elim 

şi ţara Egiptului.  

10. Domnul a poruncit poporului: “Sa se pastreze un omer plin cu mana pentru urmasii vostri, ca 

sa vada si ei painea pe care v-am dat-o s-o mancati in pustie, dupa ce v-am scos din tara Egiptului” 

 

II. Alege varianta corecta 

1. De ce a spus Dumnezeu că orice întâi născut să-I fie închinat? 

a. Pentru a-i da Domnului intaiul rod 

b. Pentru ca Domnul sa fie cinstit 

c. Pentru ca Domnul i-a omorat pe intaii nascuti ai Egiptenilor 

2. In ce localitate au tabarat poporul Israel dupa ce au iesit din Sucot, din tara Egiptului? 

a. Gosen          b. Pitom         c. Etam 

3. Ce trebuia să facă Moise pentru a despica marea în două? 

a. să-şi ridice mâinile spre cer, să-şi întindă toiagul peste mare şi s-o despice 

b. să-şi ridice toiagul, să-şi întindă mâna spre mare şi s-o despice 

c. să lovească apele cu toiagul 

4. De unde a făcut Domnul să sufle vântul care a pus marea în mişcare şi a uscat-o? 

a. dinspre apus b dinspre răsărit  c din nord 

5. Cand si-a intins Moise mana spre mare iar aceasta si-a reluat repeziciunea cursului? 



a. spre dimineata          b. la straja zilei          c. seara 

6. Unde erau 12 izvoare de apă şi şaptezeci de finici? 

a. la Mara          b. la Etam          c. La Elim 

7. În cântarea sa de laudă către Domnul, Moise spunea:"Popoarele vor afla lucrul acesta şi se vor 

cutremura: Apucă groaza pe: 

a. pe Filisteni          b. pe Egipteni          c. Faraon 

8. Unde a fost pus vasul cu mană pentru a fi păstrat ca mărturie pentru urmaşii poporului Israel? 

a. in fiecare casa          b. in cortul lui Moise          c. inaintea chivotului 

9. Cat cantarea un omer? 

a. cat o efa          b. a treia parte dintr-o efa          c. a zecea parte dintr-o efa 

10 În ce zi trebuia poporul Israel să strângă mană îndoit? 

a. a sasea zi          b. prima zi          c. a saptea zi 

 

III. Asocieri 

1. Faraon                                   a. stalp de foc 

2. Domnul                                 b. apele marii 

3. zid                                         c. Baal-Tefon 

4. Moise                                    d. care de razboi 

5. Pi-Harot                                e. robul Domnului 

 

IV. Unul, doua, trei sau nici un raspuns corect 

1. Oamenii pe care Faraon i-a luat cu el pentru a urmări pe poporul Israel erau: 

a. oameni de razboi          b luptatori          c. oameni alesi 

2. Cum arata mana, painea ce a dat-o Dumnezeu poporului Israel in pustie? 

a. ceva marunt ca niste graunte 

b. ceva marunt ca bobitele de gheata alba 

c. ceva ce semana cu bobul de coriandru; era alba si avea gust de turta cu miere 

3. În ce ţară a spus Dumnezeu că va duce pe poporul Israel? 

a. tara unde curge lapte si miere 

b. ara Hetiţilor, Amoriţilor, Iebusiţilor, Cananiţilor, Heviţilor 

c. tara buna si intinsa 

  

 


