
Test Exod 

Cap. 1-4 

 

I. Adevarat/Fals     (20 pct) 

1. Poporul copiilor lui Israel era mai mare şi mai puternic decât Egiptenii, după spusele noului 

împărat. 

2. Faraon a poruncit moaşelor Evreilor să ucidă orice prunc nou născut de parte femeiască. 

3. În Egipt au intrat doar fiii lui Iacov, fără familiile lor. 

4. Reuel era preot în Madian 

5. Moise a omorât pe un evreu pentru că acesta îl bătea pe unul din fraţii săi şi l-a ascuns în nisip 

6. Fata lui Faraon s-a dus la râu să se scalde, împreună cu fetele care o însoţeau 

7. Moise păştea turma socrului său, preotul Madianului când i s-a arătat Dumnezeu într-o flacără 

de foc 

8. Moise şi-a ascuns faţa căci se temea să privească pe Dumnezeu. 

9. Moise a apucat şarpele de cap şi acesta s-a prefăcut iarăşi într-un toiag 

10. Pentru că Moise nu voia să meargă în Egipt să scoată poporul pe copiii lui Israel, Dumnezeu 

s-a mâniat pe el. 

 

II. Alege varianta corecta     (30 pct) 

1. Unde a murit Iosif? 

a) In Israel          b) in cetatea Ramses          c) in Egipt 

2. Cum se purtau Egiptenii cu Evrei? 

a) cu dragoste          b) fara pic de mila          c) cu bunatate 

3. Sefora a nascut un baiat lui Moise, pe care il chema: 

a) Ghersom          b) Reuel          c) Isaac 

4. Faraon a aflat ca Moise a omorat pe egiptean, si cauta sa:  

a) sa-l prinda       b) sa-l inchida       c) sa-l omoare 

5. Cate fete avea preotul din Madian? 

a) 2          b) 5          c)7 



6. Pe cine trebuia sa stranga Moise si sa le spuna: “ Mi s-a aratat Domnul, Dumnezeul parintilor 

vostri…” 

a) Egiptenii     b) batranii lui Israel     c) poporul Israel 

7. Cine trebuia sa mearga la imparatul Egiptului, sa ceara voie sa mearga in pustie pentru a aduce 

jertfe? 

a) Moise si batranii lui Israel     b) copiii lui Israel     c) Moise 

8. Cu ce a taiat Sefora preputul fiului sau? 

a) cutit     b) briceag     c) cu piatra ascutita 

9. Cui i-a cerut Moise permisiunea sa plece in Egipt pentru a-si vedea fratii? 

a) socrului sau,Ietro          b) lui Aaron          c) lui Dumnezeu 

10. Unde l-a trimis Dumnezeu pe Aaron, inaintea fatelui sau Moise? 

a) Madian          b) pustiu          c) Egipt 

 

III. Asocieri     (5 pct) 

1. Ietro                                         a. Muntele lui Dumnezeu 

2. Horeb                                       b. Eu sunt cel ce sunt 

3. rug                                            c. cale de 3 zile 

4. Numele lui Dumnezeu             d. socrul lui Moise 

5. pustie                                        e. flacara de foc 

 

IV. Unul, doua, trei sau nici un raspuns corect     (15 pct) 

1. Cum se numeau cetatile construite de evrei pentru a sluji de hambare lui Faraon? 

a) Pitom          b) Ramses          c) Egipt 

2. Cine a luat la goana pe fetele preotului din Madian cand acestea au venit la fantana sa adape 

turma tatalui lor? 

a) Moise          b) pastorii          c) egiptenii 

3. Ietro era: 

a) preotul Madianului          b)tatal Seforei          c) socrul lui Moise 

 

 


