
                                                                      Nume și prenume________________________ 

                                   Judecători capitolul 1 

I.Puneți A(adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații. 

1. A Adoni-Bezec a luat fuga, dar ei l-au urmărit şi l-au prins şi i-au tăiat degetele cele 

mari de la mâini şi de la picioare. 

2. F Otniel, fiul lui Chenaz a pus mâna pe cetatea Hebron. (Chiriat-Sefer) 

3. A Caleb i-a dat Acsei izvoarele de sus şi izvoarele de jos. 

4. A Când Israel a fost destul de tare, a supus pe canaaniţi la un bir, dar nu i-a 

izgonit. 

5. F Amoriţii au dat înapoi în munte pe fiii lui Așer şi nu i-au lăsat să se coboare în 

câmpie. (Dan) 

 

II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect(doar un singur răspuns corect). 

1. Cine n-a putut să izgonească pe locuitorii din câmpie, pentru că aveau care de 

fier? 

                      a) Caleb 

                      b) Neftali 

                      c) Iuda 

2. Cine a spus Domnul să se suie întâi împotriva canaaniților ca să pornească lupta 

cu ei? 

                      a) Beniamin 

                      b) Iuda 

                      c) Simeon 

3. Câți oameni a ucis Iuda la Bezec? 

                       a) 20 000 

                       b) 15 000 

                       c) 10 000 

4. Fiii lui Beniamin n-au izgonit pe _____________ care locuiau la Ierusalim. 

                       a) canaaniți 

                       b) fereziți 

                       c) iebusiți 

5.  Pe cine a chemat Iuda cu el în țara care i-a căzut la sorți ca să lupte împotriva 

canaaniților? 

                       a) Simeon 

                       b) Iuda 

                       c) Manase 

 

III. Faceți asocierea: 

1. C Hebron                     a) nimicire 

2. D Debirul                     b) Luz 

3. A Horma                     c) Chiriat-Arba 

4. E Bet-Șemeș              d) Chiriat-Sefer 

5. B Betelul                     e) Chiriat-Anat 

 

IV. Completați spatiile libere. 



1. Cum se chema fratele lui Caleb? Chenaz. 

2. Din ce cetate s-au suit fiii chenitului, socrul lui Moise cu fiii lui Iuda? Finicilor 

(Cetatea Finicilor). 

3. Cui a fost dat Hebronul? Caleb (lui Caleb). 

4. Împreună cu cine a pornit Iuda și a bătut canaaniții care locuiau la Țefat? Simeon 

(fratele său). 

5. Pe cine a dat Caleb de nevastă lui Otniel? Acsa (fiica sa). 

  

V. Încercuiți răspunsurile corecte (poate fi niciunul, unul, două sau trei răspunsuri 

corecte). 

1. Adoni-Bezec a zis: 

           a) Şaptezeci de împăraţi, cu degetele cele mari de la mâini şi de la picioare 

tăiate, strângeau mâncare sub masa mea 

           b) Dumnezeu îmi răsplăteşte şi mie cum am făcut 

           c) Nu voi putea fii biruit 

2. Acsa i-a răspuns lui Caleb: 

           a) dă-mi partea mea de avere 

           b) dă-mi un dar, căci mi-ai dat un pământ secetos 

           c) dă-mi şi izvoare de apă 

3 .Cine nu au izgonit pe canaaniți din ținutul lor? 

           a) Manase 

           b) Efraim 

           c) Zabulon 

 


