
Exod 25-28 

 

I. ADEVĂRAT SAU FALS 

1. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: “Vorbește copiilor lui Israel: Să-Mi aducă un dar, să-l 

primiți pentru Mine de la orice om care-l va da fără tragere de inimă.” 

2. Să facă un chivot de lemn de salcâm. Lungimea lui să fie de două coturi și jumătate, lățimea 

de un cot și jumătate, și înălțimea de doi coți jumătate. 

3. Chivotul trebuia poleit cu aur curat, si pe din lăuntru și pe dinafară. 

4. Cortul să fie făcut din nouă covoare de in subțire răsucit și din materii vopsite în 

albastru,purpuriu și cărămiziu. 

5. Capacul ispășirii trebuia pus pe chivotul mărturiei, în Locul prea sfânt. 

6. Altarul să-l faci din lemn de salcâm. Lungimea lui să fie de șase coți. 

7. Să faci pentru altar oale de scos cenușa, lopeți, lighene, furculițe și tigăi pentru cărbuni. Toate 

uneltele lui să le faci de argint.  

8. Să poruncești copiilor lui Israel să-ți aducă pentru sfeșnic untdelemn curat de măsline fără 

drojdii, ca să ardă în candele necurmat. 

9. Efodul trebuia făcut din aur, de fir albastru,purpuriu și cărămiziu, și de in subțire nerăsucit. 

10. Mantia de sub efod să fie făcută întreagă de materie albastră. 

 

II. ALEGE O VARIANTĂ CORECTĂ 

1. Heruvimii să fie cu aripile întinse pedeasupra, acoperind cu aripile: 

a) sfeșnicul          b) capacul ispășirii          c)altarul 

2. Pe fusul sfeșnicului să fie _______ potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și 

florile lor 

a) șase          b) două          c) patru 

3. Câte candele trebuiau făcute ca să fie puse deasupra sfeșnicului? 

a) trei          b)șapte          c) șase 

4. Un talant de aur curat a fost folosit pentru 

a) altarul tămâierii          b) sfeșnicului și uneltele lui          c)chivotului 



5. Cortul trebuia făcut din zece covoare. Care era lungimea unui covor? 

a) 28 coți          b)26 coți          c) 24 coți 

6. Pentru împreunarea celor zece covoare s-au folosit 

a) 50 copci aur          b) 50 copci aramă          c) 50 copci argint 

7. Câte covoare din păr de capră s-au făcut pentru acoperirea cortului? Și ce dimensiuni aveau? 

a) 10 covoare, cu lungimea de 28 de coți și lățimea de 4 coți          b) 11 covoare cu lungimea de 

28 de coți și lățimea de 4 coți          c) 11 covoare cu lungimea de 30 de coți și lățimea de 4 coți 

8. Pentru împreunarea celor 11 covoare s-au folosit: 

a) 50 de copci din aur          b) 50 de copci din aramă          c) 30 de copci din aramă 

9. Pentru alcătuirea curții cortului, câți stâlpi s-au făcut? 

a) 20          b) 15          c) 10 

10. Cele două pietre de onix trebuiau puse pe 

a) pieptar          b)umerarii efodului          c) brâu 

 

III. ASOCIERI 

1. Chivotul                                         a. Lungimea -cinci coţi; lăţimea cinci coţi; înălţimea-cinci 
coţi 

2. Masa                                               b. Lungimea- o sută coți, lățimea- cincizeci coți, înălțimea- 
cinci coți  

3. Altarul                                            c. Lungimea -doi coţi jumătate; lăţimea un cot jumătate; 
înălţimea-un cot jumătate 

4. Curtea cortului                            d. Lungimea-zece coţi, lăţimea un cot jumătate 

5. Scândurile pentru cort              e. Lungimea-doi coţi; lăţimea-un cot; înălţimea-un cot şi 
jumătate 

 

IV. UNUL, DOUĂ, TREI SAU NICI UN RĂSPUNS CORECT 

1. Apropie de tine pe fratele tău Aaron și pe fiii săi, și ia-i dintre copiii lui Israel și pune-i 

deoparte în slujba Mea ca preoți 

a) pe Aaron          b) Nadab,Abihu          c) Eleazar, Itamar 

2. Veșmintele care trebuiau făcute erau 

a) pieptar, efod          b) mantie, tunică          c) mitră, brâu 

3. Fiilor lui Aaron să le faci 

a) tunici          b) scufii          c) brîne 

 


