
Test Exod 

5-8 

 

I. Adevarat sau Fals   (20 pct) 

1. Faraon a spus isprăvniceilor să se dea mult de lucru evreilor ca să aibă de lucru şi să nu mai 

umble după năluci. 

2. Logofeții au spus lui Moise și lui Aaron: Voi ne-aţi făcut urâţi lui Faraon şi slujitorilor lui; ba 

încă le-aţi dat sabia în mână ca să ne omoare. 

3. "Iată cum vei cunoaşte că Eu sunt Domnul. Am să lovesc apele râului cu toiagul din mâna 

mea, şi ele se vor preface în sânge." sunt cuvintele Domnului pe care Moise trebuia să le spună 

lui Aaron 

4. Domnul a zis lui Moise: „Vei vedea ce voi face lui Faraon: o mână puternică îl va sili să-i 

izgonească din ţara lui.” 

5. Domnul a zis lui Moise: „Iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon, şi fratele tău Aaron va fi 

prorocul lui.  

6. Domnul a zis lui Moise:Eu voi împietri inima lui Faraon şi Îmi voi înmulţi semnele şi 

minunile în ţara Egiptului 

7. Faraon a chemat pe Moise şi pe Aaron şi a zis: „Rugaţi-vă Domnului să depărteze broaştele de 

la mine şi de la poporul meu  

8. Vrăjitorii au făcut şi ei păduchi prin vrăjitoriile lor.  

9. Pe perioada şederii evreilor în Egipt, aceştia au locuit în ţinutul Gosen.  

10. Timp de 3 zile, poporul evreu dorea să aducă jertfe lui Dumnezeu în pustie 

 

II. Alege o varianta corecta   (30 pct) 

1. Poporul evreu s-a răspândit în toată ţara Egiptului, ca să strângă .................... în loc de paie. 

a fân          b mirişte          c iarbă 

2. Cum se numea tatăl lui Moise? 

a Amram          b Aaron          c Levi 

3. Cine a zis și cui: „Sunteţi nişte leneşi şi nişte trântori! De aceea ziceţi: ‘Haidem să aducem 

jertfe Domnului!’  

a isprăvniceii, logofeților          b Faraon, logofeților          c Faraon, poporului evreu 

4. Când aveau să cunoască egiptenii că Domnul este Dumnezeul evreilor?  

a când Domnul va face mari minuni          b când Domnul va scoate din mijlocul lor pe copiii lui 

Israel.  



c Când urgiile vor veni peste egipteni.  

5. Când mergea faraon la apă, pe malul râului?  

a ziua          b dis-de-dimineaţă          c seara 

6. Când trebuia Aaron să ia toiagul şi să-l prefacă în şarpe?  

a când aveau să meargă înaintea poporului pentru a-i crede că Domnul i-a trimis.  

b când aveau să meargă la Faraon           c când Faraon le va cere o minune 

7. In urma careia din cele zece plagi faraon a spus pentru prima data :”Duceti-va si aduceti jertfe 

Dumnezeului vostru, dar aici in tara”:  

a plaga a doua-broaştele           b plaga a patra - musca câinească           c plaga a treia- păduchi  

8. Cine au zis lui Faraon: „Aici este degetul lui Dumnezeu!” când au fost loviţi cu păduchi?  

a evreii          b egiptenii          c vrăjitorii  

9. In timpul carei plagi Dumnezeu promite ca va face deosebire intre Gosen, tinutul locuit de 

evrei, si restul Egiptului:  

a Plaga a doua-broastele          b Plaga a treia -paduchii          c Plaga a patra-musca cânească 

10. Cum se numea ţinutul locuit de poporul Israel, în Egipt?  

a Ramses          b Pitom          c Gosen 

 

III. Asocieri   (5 pct) 

                                    1. Iochebed             a. fiul lui Aaron 

                                    2 Eleazer                  b. soția lui Aaron 

                                    3 robie                      c. Aaron si Moise 

                                    4 Elișeba                   d. țara călătoriilor lor sfinte 

                                    5 Canaan                  e. Egipt 

 

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

1. Cui a spus Faraon: Să nu mai daţi poporului paie ca mai înainte pentru facerea cărămizilor, ci 

să se ducă singuri să strângă paie. 

a isprăvniceilor          b Moise şi Aaron          c logofeţilor 

2. Toiagul lui Aaron a înghiţit toiegele:  

a evreilor          b vrăjitorilor egiptului          c înţelepţilor egiptului 

3. Peste ce trebuia să-şi întindă Aaron mâna cu toiagul pentru a scoate broaşte peste ţara 

Egiptului?  

a râuri, pâraie, iazuri          b râuri, bălţi          c toate apele 


