
                                                                 Nume și prenume________________________ 

                                   Judecători capitolul 12 

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

1.__ Abdon a fost judecător în Israel 10 ani. 

2.__ Abdon a avut 40 de nepoți. 

3.__ Abdon a avut 40 de fii. 

4.__ Abdon, fiul lui Hilel, Piratonitul, a murit şi a fost îngropat la Piraton, în ţara lui 

Efraim, pe muntele amaleciţilor. 

5.__ Fii și nepoții lui Abdon călăreau pe şaptezeci de mânji de măgari. 

 

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

1. Atunci, bărbaţii Galaadului îl apucau şi-l junghiau lângă: 

              a) vadurile Iabocului 

              b) vadurile Arnonului 

              c) vadurile Iordanului 

2. Câți bărbați au pierit dintre bărbații lui Efraim?  

                    a) 40 000 

                    b) 42 000 

                    c) 43 000 

3. Iefta a fost îngropat într-una din cetățile: 

                    a) Betleemului 

                    b) Mițpei 

                    c) Galaadului 

4. Câți fii a avut Ibțan? 

                     a) 35 

                     b) 30 

                     c) 25   

5. Elon a murit și a fost îngropat la: 

                      a) Aialon în țara lui Zabulon     

                      b) Camon în țara lui Zabulon 

                      c) Piraton în țara lui Efraim 

 

III. Faceți asocierea: 

1.___ bărbații                     a) Amon 

2.___ fii                              b) Betleem 

3.___ Ibțan                        c) Hilel 

4.___ Elon                         d) Efraim 

5.___ Abdon                      e) Zabulon 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. Bărbații din Efraim nu puteau să spună bine _____________. 

2. Câți ani a fost Iefta judecător în Israel? ______. 

3. Câți ani a fost Ibțan judecător în Israel? _____. 

4. Câți ani a fost Elon judecător în Israel? _____. 

5. Unde a fost îngropat Ibțan? _____________. 

 



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

1. Bărbaţii lui Efraim s-au strâns, au pornit spre miazănoapte şi au zis lui Iefta: 

              a) Pentru ce te-ai dus să baţi pe fiii lui Amon fără să ne fi chemat şi pe noi să 

mergem cu tine? 

              b) Crezi că ai procedat corect mergând la luptă fără noi ? 

              c) Vrem să-ţi dăm foc casei şi să te ardem împreună cu ea. 

2. Iefta le-a răspuns bărbaților lui Efraim: 

              a) Eu şi poporul meu am avut mari certuri cu fiii lui Amon; şi când v-am 

chemat, nu m-aţi scăpat din mâinile lor. 

              b) Văzând că nu-mi vii în ajutor, mi-am pus viaţa în joc şi am pornit împotriva 

fiilor lui Amon, Domnul i-a dat în mâinile mele. 

              c) Pentru ce vă suiţi dar azi împotriva mea ca să-mi faceţi război? 

3. Iefta a strâns pe toţi bărbaţii Galaadului şi a început lupta cu Efraim: 

              a) Bărbaţii Galaadului au bătut pe Efraim,  

              b) pentru că efraimiţii ziceau: „Sunteţi nişte fugari ai lui Efraim! Galaadul este 

în mijlocul lui Efraim, în mijlocul lui Manase!” 

              c) Galaadiţii au pus mâna pe vadurile Iordanului dinspre Efraim. 
 


