
                                                                      Nume și prenume________________________ 

                                   Judecători capitolul 10 

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

1. A Tola era bărbat din Isahar. 

2. A Domnul a zis copiilor lui Israel: Duceţi-vă şi chemaţi pe dumnezeii pe care i-aţi 

ales; ei să vă izbăvească în vremea strâmtorării voastre! 

3. F Copiii lui Iuda au zis Domnului: „Am păcătuit, fă-ne ce-Ţi va plăcea. Numai 

izbăveşte-ne astăzi!” (Israel) 

4. A Poporul şi căpeteniile Galaadului şi-au zis unul altuia: „Cine este omul care va 

începe lupta împotriva fiilor lui Amon? El va fi căpetenia tuturor locuitorilor 

Galaadului.” 

5. A Israel era într-o mare strâmtorare. 

 

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

1. Pe cine au asuprit filistenii și fii lui Amon? 

                     a) pe toţi copiii lui Israel care erau de cealaltă parte a Iordanului, în 

ţara amoriţilor în Galaad. 

                     b) pe toţi copiii lui Israel care erau dincoace de Iordan 

                     c) pe fiii lui Efraim și Manase 

2. Ce au scos copiii lui Israel din mijlocul lor?  

                           a) dumnezeii străini 

                           b) femeile străine 

                           c) oamenii bolnavi 

3. Unde a fost îngropat Iair? 

                           a) Camon 

                           b) Canton 

                           c) Șamir 

4. Unde locuia Tola? 

                           a) la Șamir, în muntele lui Efraim 

                           b) la Camon 

                           c) la Șamir, în muntele Galaad 

5. Unde sunt așezate cetățile lui Iair? 

                           a) țara Galaadului 

                           b) țara filistenilor 

                           c) pustiul Maon              

 

III. Faceți asocierea: 

1. B Tola                                    a) 30 de mânji de măgari 

2. C Iair                                      b) Pua 

3. E Fiii lui Amon                       c) galaaditul 

4. D copiii lui Israel                    d) Mițpa 

5. A 30 de fii                              e) Galaad 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1.Câți ani a fost Tola judecător în Israel? 23. 

2.Câți ani a fost Iair judecător în Israel? 22. 



3.Câte cetăți stăpâneau fii lui Iair? 30. 

4.Câți ani au asuprit filistenii și fii lui Amon pe copii lui Israel? 18. 

5.Unde a fost îngropat Tola? Șamir. 

 

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

1. Copiii lui Israel au făcut iarăşi ce nu plăcea Domnului și: 

                  a) au slujit baalilor şi astarteelor 

                  b) au slujit dumnezeilor Siriei, dumnezeilor Sidonului, dumnezeilor 

Moabului 

                  c) au slujit dumnezeilor fiilor lui Amon şi dumnezeilor filistenilor 

2. Fiii lui Amon au trecut Iordanul ca să se bată: 

                   a) împotriva lui Iuda 

                   b) împotriva lui Iosif 

                   c) împotriva lui Manase 

3. Domnul a zis copiilor lui Israel: 

                   a) Nu v-am izbăvit Eu de egipteni, de amoriţi, de fiii lui Amon şi de 

filisteni? 

                   b) Şi când v-au apăsat sidoniţii, Amalec şi Maon şi aţi strigat către Mine, 

nu v-am izbăvit Eu din mâinile lor? 

                   c) Dar voi M-aţi părăsit şi aţi slujit altor dumnezei, de aceea nu vă voi mai 

izbăvi. 

                  

 
 


