
Kedves Versenyző!

Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp 4. osztályos hittan versenyének 3. fordulójában! 

Ebben a fordulóban Mózes életével és a szentmisével foglalkozunk. Kérlek, figyelmesen olvasd el

a feladatok utasításait! Tollal írj! Figyelj a külalakra és a helyesírásodra is!

               SZÓBANK:

    Mózes    köntös            nővére    fáraó leánya       
    felserdült kosarat            asszonyok                       folyóhoz  
    parton            szolgálóját                  dajkát                              megfizetek
    ciszterna                        kibontotta            kéve                            neveld fel
    álom                              héber                        anyját                            nyöszörgő gyermek
    saját fiával            elfutott            kicsit                            részvét

Mely szavakat nem használtál fel? ____________________________________________________

Melyik bibliai személyhez tudod ezeket kapcsolni? _______________________________________
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Mi volt a 10. csapás? Írd le! 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.  Ki mondta kinek?   Kik mondták kiknek?                                                             (16 p)

a) „ - Akarod, hogy elmenjek és héber asszonyok között dajkát keressek neki?”

       _________________________________________________________________________

b) „– Én vagyok, aki vagyok.”

       _________________________________________________________________________

c) „ – Isten azt akarja,engedd szabadon a népünket!”

      __________________________________________________________________________

d) „ – Készíts nekünk isteneket, akik előttünk járnak. Nem tudjuk, mi történt Mózessel, aki 

kihozott bennünket Egyiptomból.”

       _________________________________________________________________________

e) „ – Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek és Izrael fiait kivezessem Egyiptomból?”

       _________________________________________________________________________

f) „ – Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úr kötött veletek.”           

       _________________________________________________________________________

b) „ – Az Úr minden szavát megtartjuk, amelyeket hozzánk intézett.” 

       _________________________________________________________________________

c) „ – Izrael népét nem engedem el!”

      __________________________________________________________________________
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4.  Tedd időrendi sorrendbe Mózes életének eseményeit!                                    (10 p)

_____ Isten szól Mózeshez az égő csipkebokorból. 

_____ Mózes a sivatagba menekül a fáraó haragja elől.

_____ Mózes kikéri a zsidó népet a fáraótól.

_____ Mózest egy gyékény kosárban a Nílus folyóba teszi édesanyja.

_____ Mózes az Ígéret földjéig vezeti a választott népet.

_____ Mózes megkapja Istentől a Tízparancsolatot. 

_____ Mózes meghal Móáb-földjén.

_____ Mózes vezetésével a zsidó nép átkel a Vörös-tengeren.

_____ Mózes megöl egy egyiptomi munkafelügyelőt.

_____ Mózes a fáraó palotájában nevelkedik.

   5.   Igaz vagy hamis? Jelöld I és H betűkkel az egyes állításokat!                    (15 p)

Mózesnek 2 testvére volt. _____

Mózest a Jordán folyóba helyezte édesanyja. _____

Mirjam aggódott testvéréért, a távolból figyelte, mi lesz a kosárral. _____

Mózes a nevét a fáraó lányától kapta. _____

Mózes lopott a fáraótól, ezért menekülnie kellett. _____

Mózes a pusztában Midián földjén pásztorkodott. _____

Mózes bátran vállalta Istentől kapott küldetését. _____

Mózes nem akarta elfogadni a botot Istentől. _____

A tíz csapást Mózes és Áron mérte Egyiptom népére. _____

A fáraó serege a Vörös-tengerbe veszett. _____

A pászka ünnepe az egyiptomi szabadulásra emlékeztet. _____

Isten a Sínai-hegyen adta Mózesnek a Tízparancsolatot. _____

A nép Áronnal egy aranybárányt készíttetett, s azt imádták. _____

Mózes dühében összetörte a két kőtáblát. _____

A két kőtáblán összesen tíz parancsolat volt. _____
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6.  Mózes életének eseményeit ábrázolják a képek. Párosítsd a képek számait a hozzá tartozó 
betűkkel!                                                                                                                                (12 p)

 

A. manna

B. aranyborjú

C. kőtáblák

D. égő csipkebokor

E. rézkígyó

F. kígyóvá változott bot

G. bárány vére

H. keserű víz

I. felhőoszlop

J. fürjek

K. vízfakasztás

L. gyékénykosár

1. -    …….

2. -    …….

3. -    …….

4. -    …….

5. -    …….

6. -    …….

7. -    …….

8. -    …….

9. -    …….

10. -    …….

11. -    …….

12. -    …….
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7.  A szentmise melyik részében találhatók? Írd a vonalra!                                              (10 p)
   Ige liturgiája: I     Eukarisztia liturgiája:  E

 áldozás  _____

 olvasmány   _____

 egyetemes könyörgések   _____

 prédikáció   _____

 felajánlás   _____

 evangélium   _____

 Hiszek egy Istenben   _____

 szentlecke   _____

 átváltoztatás   _____

 Isten Báránya   _____

8.  Milyen a testtartásunk az alábbi részek alatt? (állunk, ülünk, térdelünk)           (10 p)

 evangélium - ____________________________

 prédikáció - _____________________________

 Alleluja - _______________________________

 átváltoztatás - ___________________________

 bevonulás - _____________________________

 szentlecke - _____________________________

 ha áldoztunk, utána - ______________________

 Miatyánk - ______________________________

 Úrfelmutatás - ___________________________

 olvasmány - _____________________________

9. Az evangélium elején három keresztet rajzolunk magunkra. Hová rajzoljuk, és mit jelent ez

a cselekedetünk?                                                                                                              (3 p)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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