
                                                                      Nume și prenume________________________ 

                                   Judecători capitolul 11 

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

1.__ Împăratul fiilor lui Amon a ascultat cuvintele pe care a trimis Iefta să i le spună. 

2.__ Cum a văzut Iefta pe fiica sa şi-a rupt hainele şi a zis: Ah, fata mea, adânc mă 

loveşti şi mă tulburi! 

3.__ Şi ea a zis tatălui său: „Atât îngăduie-mi: lasă-mă slobodă două luni, ca să mă 

duc să mă cobor în munţi şi să-mi plâng fecioria cu tovarăşele mele.” 

4.__ După cele două luni, s-a întors la tatăl ei şi el n-a împlinit cu ea juruinţa pe care 

o făcuse. 

5.__ Iefta a zis împăratului fiilor lui Amon: Eu nu te-am supărat deloc, şi rău te-ai 

purtat cu mine, făcându-mi război. Domnul să judece lucrul acesta. El să fie astăzi 

judecător între fiii lui Israel şi fiii lui Amon. 

 

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

1. Şi Iefta a fugit de la fraţii lui şi a locuit în: 

                 a) Galaad 

                 b) Madian 

                 c) țara Tob 

2. Poporul l-a pus în fruntea lui pe Iefta şi l-a aşezat: 

                 a) împărat 

                 b) judecător 

                 c) căpetenie 

3. Câți ani a zis Iefta că sunt de când locuiește Israel la Hesbon? 

                  a) 30 

                  b) 300 

                  c) 200 

4. Iefta s-a întors acasă la: 

                   a) Tob 

                   b) Hesbon 

                   c) Mițpa 

5. Cine a ieșit înaintea lui Iefta când s-a întors acasă? 

                    a) fiul lui 

                    b) nevasta sa 

                    c) fiica sa 

 

III. Faceți asocierea: 

1.___ Iefta                                  a) împăratul amoriților 

2.___ dumnezeul tău                 b) împăratul Moabului 

3.___ bătrânii                             c) Chemoș 

4.___ Sihon                                d) galaaditul 

5.___ Balac                                e) Galaadului 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. Cine era un om viteaz? __________. 

2. Câte zile prăznuiau fetele lui Israel pe fiica lui Iefta? ______. 



3. Al cui fii era Balac? ___________. 

4. Peste Iefta a venit ____________ _____________. 

5. Cine era fiul unei curve? _____________. 

 

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

1. Iefta a trimis iarăşi soli împăratului fiilor lui Amon ca să-i spună: 

               a) Aşa vorbeşte Iefta: Israel n-a pus mâna pe ţara Moabului, nici pe ţara 

fiilor lui Amon. 

               b) Căci, când s-a suit Israel din Egipt, a mers în pustie până la Marea Roşie 

şi a ajuns la Cades. 

               c) Dar Sihon n-a avut încredere în Israel, ca să-l lase să treacă pe ţinutul lui, 

şi-a strâns tot poporul, a tăbărât la Iahat şi a luptat împotriva lui Israel. 

2. Iefta a făcut o juruinţă Domnului şi a zis: 

               a) dacă vei da în mâinile mele pe fiii lui Amon 

               b) oricine va ieşi pe porţile casei mele înaintea mea, la întoarcerea mea 

fericită de la fiii lui Amon 

               c) va fi închinat Domnului şi-l voi aduce ca ardere-de-tot 

3. Iefta a pornit împotriva fiilor lui Amon şi: 

               a) Domnul i-a dat în mâinile lui. 

               b) Le-a pricinuit o foarte mare înfrângere, de la Aroer până spre Minit, loc 

care cuprindea douăzeci de cetăţi, şi până la Abel-Cheramim. 

               c) Şi fiii lui Amon au fost smeriţi înaintea copiilor lui Israel. 

 
                      


