
Exod 9-12 

 

I. Adevarat sau Fals 

1. Dumnezeu a trimis ciuma şi au murit toate turmele Egiptenilor dar şi a evreilor deopotrivă.  

2. Bubele cu care a lovit Dumnezeu pe egipteni erau pe oameni şi dobitoace deopotrivă. 

3. Domnul a împietrit inima lui Faraon şi slujitorilor lui pentru a-şi face semnele Sale în mijlocul 

lor.  

4. După ce Domnul a lovit pe egipteni cu lăcuste, au întors la Faraon pe Moise şi Aaron. 

„Duceţi-vă”, le-a zis el, „şi slujiţi Domnului, Dumnezeului vostru. Care şi cine sunt cei ce vor 

merge?” 

5. Moise era foarte bine văzut în ţara Egiptului, înaintea slujitorilor lui Faraon şi înaintea 

poporului 

6. Domnul a zis poporului să mănânce carnea mielului/iedului înjunghiat chiar în noaptea aceea, 

crudă sau fiartă în apă 

7. Pentru ca robul cumpărat cu bani să poată mânca Paştele împreună cu evreii trebuia să fie tăiat 

împrejur.  

8. Paştele trebuia mâncat doar în case 

9. Când Domnul a lovit Egiptul cu lăcuste, Faraon a recunoscut că a păcătuit înaintea lui 

Dumnezeu 

10. Dumnezeu a lovit cu ciumă pe Faraon şi poporul lui 

 

II. Alege o varianta corecta 

1. Moise şi-a întins toiagul spre cer şi Domnul a trimis:  

a tunete şi piatră          b păduchi          c broaşte 

2. In ce s-a prefăcut cenuşa pe care a aruncat-o Moise spre cer?  

a bube, beşici fierbinţi          b păduchi          c muscă cânească 

3. Moise şi-a întins toiagul peste ţara Egiptului, şi Domnul a făcut să sufle un vânt dinspre răsărit 

peste ţară. Pentru cât timp?  

a toată ziua şi toată noaptea aceea          b timp de trei ore          c toată dimineaţa  

4. În ce moment al zilei au venit lăcustele peste egipteni?  

a ziua          b dimineaţa          c noaptea  

5. Moise a răspuns: şi turmele noastre trebuie să meargă cu noi şi să nu rămână:  



a nimic ce e al nostru          b nici o unghie          c nici un bou sau oaie 

6. Când a trecut Domnul prin Egipt şi i-a lovit cu moartea întâilor născuţi?  

a dis de dimineaţă          b seara          c la miezul nopţii  

7. Când trebuiau evreii să ia câte un miel de fiecare familie, câte un miel de fiecare casă?  

a în cea dintâi lună          b ziua a zecea a lunii întâi          c în luna a zecea 

8. Evreii care au intrat în egipt au fost în număr de ... Iar cei care au ieşit din Egipt erau în număr 

de... fără numărul copiilor  

a şaizeci, şapte sute          b şapte zeci, şase sute          c şapte zeci, şase sute de mii  

9. Cine nu avea voie să mănânce din Paşte?  

a copiii          b străinii          c femeile 

10. Să ţineţi Sărbătoarea ... , căci chiar în ziua aceea voi scoate oştile voastre din ţara Egiptului; 

să ţineţi ziua aceea ca o lege veşnică pentru urmaşii voştri.  

a Azimilor          b Corturilor          c Paştelor 

 

III. Asocieri 

1.in                                      a. târzii 

2 orz                                    b. piatră 

3 grâul şi ovăzul                  c. şi-a împietrit inima 

4 foc                                    d. în floare 

5 Faraon                              e. spic 

  

IV Unul,doua,trei sau nici un raspuns corect 

1. Moise a spus lui Faraon:Dacă nu vrei să laşi poporul să plece iată, mâna Domnului va fi peste  

a turmele tale de pe câmp  

b cai, cămile, măgari, boi, oi  

c poporul tău 

2. Cine nu avea voie să mănânce din Paşte?  

a niciun străin          b Veneticul şi simbriaşul          c orice rob cumpărat cu bani  

3. Poporul Israel fuseseră izgoniţi de egipteni fără să mai poată:  

a fără să-şi ia merinde cu ei          b zăbovi          c să-şi ia rămas bun de la cei din casa lui 


