
Exod 17-20 

 

1. Adevarat sau Fals 

1. Din pustia Sin, poporul Israel a călătorit spre Refidim. 

2. Filistenii au venit să bată pe Israel la Refidim. 

3. Pentru a birui pe Amalec, mâinile lui Moise au rămas întinse până la asfinţitul soarelui. 

4.  Sefora, nevasta lui Moise a văzut toate minunile pe care le făcuse Dumnezeu în Egipt. 

5. Ietro socrul lui Moise a adus lui Dumnezeu o ardere de tot şi o jertfă pentru iertarea păcatelor. 

6. Moise judeca pe poporul Israel de dimineaţa şi până seara. 

7. La trei luni de la ieşirea copiilor Israel din Egipt, aceştia au ajuns în pustia Sinai. 

8. Domnul i-a spus lui Moise să-l ia şi pe Aaron cu el, pe muntele Sinai. 

9. Tot poporul vedea tunetele şi sunetul trâmbiţei şi auzea flăcările muntelui care fumega. La 

priveliştea aceasta, poporul tremura si statea in departare 

10. Poporul stătea în depărtare, iar Moise s-a apropiat de norul în care era Dumnezeu. 

 

II.  Incercuieste doar o varianta corecta 

1. În faţa cui a lovit Moise stânca şi a tâşnit din ea apă? 

a) poporului          b) batranilor lui Israel          c) egiptenilor 

2. Pe cine a trimis Moise ca sa bata pe Amalec? 

a) Aaron          b) Hur          c)Iosua 

3. Ietro îi spune lui Moise să asculte sfatul pe care i-l dă şi Dumnezeu va fi cu el. Ce trebuia să 

facă Moise? 

a) sa-i judece          b) să-i înveţe poruncile şi legile Domnului şi să le arate calea pe care trebuie 

s-o urmeze          c)sa poarte sarcina poporului 

4. Ce trebuia să facă Moise, ascultând sfatul socrului său, Ietro? 

a) Să fie tâlmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu          b) Să fie judecător peste Israel          c) 

să nu obosească poporul 

5. Ce fel de oameni a ales Moise şi i-a pus căpetenii peste o mie, o sută, cincizeci şi peste zece? 

a) destoinici          b) viteji           c) milosi 



6. Moise s-a coborât de pe munte la popor, a sfinţit poporul şi le-a zis: „Fiţi gata în trei zile; să nu 

vă apropiaţi de 

a) poalele muntelui          b) munte          c) vreo femeie 

7. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul Se coborâse pe el în mijlocul  

a) focului          b) fumului          c) poporului 

8. Fumul acesta se înălţa ca fumul unui cuptor, şi tot muntele  

a) se cutremura cu putere          b) răsuna de glasul lui Dumnezeu          c) era acoperit de nor 

9. Ce a creat Dumnezeu în şase zile? 

a) raiul          b) cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele          c) cerul şi pământul 

10. Domnul a zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: ‘Aţi văzut că v-am vorbit din 

a) nor          b) ceruri          c)fum 

 

III. Asocieri (litera in dreptul numarului) 

1 Gherşom a. 

Ajutorul lui 

Dumnezeu 

2 Eliezer  b. tâlmaciul poporului 

3 Ietro  c. străin 

4 Moise  d. fiica lui Ietro 

5 Sefora  e. socrul lui Moise 

 

IV Una, doua, trei sau nici o varianta corecta 

1. In ce loc a poposit poporul Israel şi nu a găsit apă? 

1) Refidim          b) pustia Şur          c) la Mara 

2. Ce avea să se întâmple cu cel ce nu va asculta cuvântul Domnului şi se va atinge de muntele 

Sinai? 

a) va fi pedepsit cu moartea          b)  să-l omoare cu pietre          c) să-l străpungă cu săgeţi 

3. Poruncile pe care le-a dat Domnul poporului Israel sunt: 

a)  Să nu ucizi. Să nu furi.          b) Să nu va luaţi după celelalte popoare şi să nu slujiţi 

dumnezeilor lor.          c) Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău. 

 


