
                                                                      Nume și prenume________________________ 

                                   Judecători capitolul 2 

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

1.__ Îngerul Domnului a zis: Niciodată nu voi rupe legământul Meu cu voi. 

2.__ După ce a spus Îngerul Domnului aceste vorbe tuturor copiilor lui Israel, poporul 

a ridicat glasul şi a strigat. 

3.__ Prin aceste neamuri Domnul a pus pe Israel la încercare. 

4.__ Dar, după moartea judecătorului, se stricau din nou, mai mult decât părinţii lor, 

ducându-se după alţi dumnezei, ca să le slujească şi să se închine înaintea lor, şi 

stăruiau în această purtare şi împietrire. 

5.__ Şi Domnul a lăsat în pace pe popoarele acelea pe care nu le dăduse în mâinile 

lui Moise şi nu S-a grăbit să le izgonească. 

 

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

1. Poporul Israel nu trebuia să încheie legământ cu locuitorii țării ci să le: 

                   a) distrugă casele 

                   b) omoare animalele 

                   c) surpe altarele 

2. Am zis atunci: Nu-i voi izgoni dinaintea voastră, ci vă vor sta în coaste şi dumnezeii 

lor vă vor fi: 

                   a) prieteni 

                   b) vrăjmași 

                   c) o cursă 

3. Ce a adus poporul Domnului la Bochim? 

                   a) daruri 

                   b) jertfe 

                   c) rugăciuni 

4. Iosua a fost îngropat la: 

                   a) Hebron 

                   b) Timnat-Heres 

                   c) Chiriat-Sefer 

5. Ce înseamnă numele Bochim? 

                   a) cei ce plâng 

                   b) cei vegheatori 

                   c) cei lacomi 

 

III. Faceți asocierea: 

1.___ alt neam                        a) prădători 

2.___ nu cunoștea                  b) oameni 

3.___ au slujit                          c) Domnul 

4.___ mâinile                           d) balilor 

5.___ mare                              e) strâmtorare 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. Îngerul Domnului S-a suit din Ghilgal la ________________. 



2. Ce a zis Îngerul Domnului că nu va rupe niciodată cu Israel? ______________. 

3. La ce vârstă a murit Iosua? _______ _________. 

4. Ce ridica Domnul poporului Israel ca să îi izbăvească din mâna vrăjmașilor? 

___________________. 

5. Al cui fiu era Iosua? __________. 

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

corecte). 

1. Poporul a slujit Domnului în tot timpul: 

              a) vieţii lui Iosua 

              b) vieții judecătorilor 

              c) vieţii bătrânilor care au trăit după Iosua şi care văzuseră toate lucrurile 

mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel 

2. Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel: 

               a) i-a dat în mâinile unor prădători care i-au prădat 

               b) i-a vândut în mâinile vrăjmaşilor lor de jur împrejur 

               c) oriunde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor, ca să le facă rău 

3. Dar ei n-au ascultat nici de judecătorii lor: 

               a) căci au curvit cu alţi dumnezei şi s-au închinat înaintea lor 

               b) în curând s-au abătut de la calea pe care o urmaseră părinţii lor 

               c) n-au ascultat de poruncile Domnului 
                     


