
EXOD 37-40 
 

 
 
I. ADEVARAT SAU FALS 

1. Lungimea chivotului facut de Betaleel era de un cot si jumatate.  

2. Heruvimii care acopereau capacul ispasirii stateau cu spatele spre capacul ispasirii. 

3. Uneltele care trebuiau puse pe masa slujeau la jertfele de mancare. 

4. Pe fusul sfesnicului erau patru potirase in chip de floare de migdal, cu gamalioarele si florile 

lor. 

5. Ligheanul de arama a fost facut din oglinzile femeilor care slujeau la usa cortului intalnirii 

6. Pieptarul a fost facut din aceeasi lucratura ca efodul: din argint, din fir albastru, purpuriu si 

caramiziu si din in subtire rasucit. 

7. Mantia de sub efod era facuta din materie caramizie. 

8. Masa a fost asezata in partea de miazazi a cortului. 

9. In ziua intai a lunii intai a anului al doilea, cortul era asezat.  

10. Dupa ce a ispravit Moise lucrarea , norul a acoperit cortul intalnirii sis lava Domnului a 

umplut cortul. 

 
 
II. ALEGE O VARIANTA CORECTA 

1. Cati talanti de aur au fost intrebuintati pentru facerea sfesnicului cu toate uneltele lui? 

a. cinci          b. unul          c. doi 

2. Untdelemnul pentru ungerea sfanta si tamaia mirositoare au fost facute pentru: 

a. altar          b. chivot          c. ligheanul de arama 

3. Gratarul de arama a fost facut pentru: 

a. chivot          b. altarul pentru arderile de tot          c. masa 

4. Inspre partea de miazazi, pentru curte, erau niste panze de in subtire rasucit, pe o lungime de: 

a. 80 coti          b. 120 coti          c. 100 coti 

5. Toti țărușii din jurul cortului si curții erau de 

a. argint          b. aur          c. aramă 

6. Îngrijirea leviților a fost facuta sub cârmuirea lui 

a. Itamar          b. Bețaleel          c. Abihu 

7. Tot aurul întrebuințat pentru lucrarile Sfantului Locas  se suia la 

a. 29 talanți, 730 sicli          b. 28 talanti, 730 sicli          c. 29 talanți, 780 sicli 



8. În șirul întâi de pietre al pieptarului au fost puse 

a. un crisolit, un onix, un iaspis          b. un sardonix, un topaz, un smarald          c. un opal, un 

agat, un ametist 

9. Tunicile din in subtire au fost facute pentru  

a. Moise          b. Aaron si fiii lui          c. Bețaleel 

10. Cortul a fost asezat in 

a. ziua întâi,luna întâi, anul întâi          b. ziua întâi,luna întâi, anul al doilea          c. ziua a doua, 

luna a doua, anul întâi 

 
 
III. ASOCIERI 

1. Chivot                                                   a. lungime 2 coti si jumatate, latime 1 cot si jumatate, 

inaltime 1 cot si jumatate 

2. Masa                                                     b. lungime 20 coti, inaltime 5 coti 

3. Altar                                                      c. lungime 5 coti, latime 5 coti, inaltime 3 coti 

4. Altarul arderilor-de-tot                         d. Lungime 1 cot, latime 1 cot, inaltime 2 coti 

5. Perdeaua de la poarta curții                  e. lungime 2 coti, latime 1 cot, inaltime 1 cot 

 
 
IV. UNUL, DOUA, TREI SAU NICI UN RASPUNS CORECT 

1. Ce s-a facut din arama dăruită? 

a. picioarele de la usa cortului întalnirii, uneltele altarului 

b. picioarele stalpilor curții si picioarele stalpilor de la poarta curții 

c. țărușii din jurul cortului și al curții 

2. Pieptarul 

a. era facut din aur, din fir albastru,purpuriu,caramiziu si din in subtire rasucit 

b. era in patru colțuri 

c. a fost legat cu o sfoara albastra, sa stea țeapăn deasupra brâului efodului  

3. Cine a cercetat toate lucrarile sa vada daca erau facute intocmai cum spusese Domnul? 

a. Bețaleel          b. Moise          c. Aaron 

 


