
Exod 33-36 

 

I. ADEVĂRAT SAU FALS 

1. Moise a luat cortul lui, și l-a întins afară din tabără, la o depărtare oarecare. L-a numit cortul 

întâlnirii. Și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii, care era în tabără. 

2. Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare. 

3. Domnul a zis lui Moise să taie 2 table de piatră ca cele dintâi și să se suie pe muntele Horeb. 

4. Moise a stat cu Domnul pe munte 40 de zile și 40 de nopți. 

5. Aaron și toți copiii lui Israel se temeau să se apropie de Moise pentru că fața lui strălucea. 

6. Moise le-a zis copiilor lui Israel că în ziua Sabatului nu au voie să aprindă foc în niciuna din 

locuințele lor. 

7. Sărbătoarea Strângerii Roadelor trebuia ținută la începutul anului. 

8. Sărbătoarea Azimilor trebuia ținută șase zile. 

9. Cele șase scânduri pentru fundul cortului erau înspre răsărit. 

10. Pârga celor dintâi roade trebuia dusă în casa Domnului. 

 

II. ALEGE O VARIANTĂ CORECTĂ 

1. Domnul a spus lui Moise să ducă poporul în țara promisă și El va trimite înaintea lui  

a. un nor          b. un înger          c. un sol 

2. Când Moise intra în cort, stâlpul de nor se cobora și se oprea 

a. la ușa cortului          b. Lângă cort          c. în spatele cortului 

3. Când Moise s-a suit pe munte cu cele două table de piatră, Domnul S-a pogorât lângă el 

a. într-o flacără          b. într-un fum gros          c. într-un nor 

4. Domnul pedepsește fărădelegea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la  

a. primul și al doilea neam          b. al doilea și al treilea neam          c. al treilea și al patrulea 

neam 

5. Domnul i-a spus lui Moise ca în țara în care vor intra, să nu facă pact cu  

a. locuitorii țării          b. idolii lor          c. canaaniții 

6. În luna spicelor trebuia ținută Sărbătoarea 



a. Săptămânilor          b. Azimelor          c. Strângerii Roadelor 

7. Întâiul născut al măgăriței trebuia răscumpărat cu  

a. un miel          b. un vițel          c. un bou 

8. Cine va face vreo lucrare în ziua Sabatului, să fie pedepsit cu 

a. o urgie          b. moartea          c. bube fierbinți 

9. Pentru facerea cortului, fruntașii poporului au adus 

a. aur, argint și aramă          b. lemn de salcâm          c. pietre de onix, mirodenii și untdelemn 

10. Oholiab era fiul lui 

a. Ahisamac          b. Amram          c. Abiasaf 

 

III. ASOCIERI 

1. Table de piatră                                              a. cele dintâi roade din secerișul grâului 

2. Sărbătoarea Săptămânilor                             b. au tors tort vopsit în albastru,purpuriu,cărămiziu 

3. Femeile iscusite                                            c. au tors păr de capră 

4. Femeile cu tragere de inimă                         d. luna spicelor 

5. Sărbătoarea Azimelor                                   e. cele Zece Porunci 

 

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

1. Ce daruri i-a dat Domnul lui Oholiab? 

a. darul să învețe pe alții           

b. să facă lucrări de cioplitori meșteșugite          

 c. să lucreze la gherghef 

2. Pe cine a chemat Moise să ia dinaintea lui toate prinosurile aduse de copiii lui Israel? 

a. Oholiab          b. Bețaleel          c. pe toți bărbații iscusiți 

3. Ce făcea poporul când vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului? 

a. se scula          b. se arunca cu fața la pământ          c. se înfricoșau 

 


