
                                                                      Nume și prenume________________________ 

                                   Judecători capitolul 3 

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

1. F Ehud era un om foarte gras. (Eglon) 

2. A Ehud a luat-o la fugă, a trecut de pietrării şi a scăpat în Seira. 

3. F Ehud cum a ajuns, a sunat din trâmbiţă în muntele lui Manase. (Efraim) 

4. F Otniel şi-a făcut o sabie cu două tăişuri, lungă de un cot, şi a încins-o pe sub 

haine, în partea dreaptă. (Ehud) 

5. A Neamurile acestea au slujit ca să pună pe Israel la încercare. 

 

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

1. Domnul a vrut să vadă dacă Israel va asculta de poruncile pe care le dăduse 

părinţilor lor prin: 

               a) Moise 

               b) Iosua 

               c) Avraam 

2. Peste cine a fost duhul Domnului? 

                a) Șamgar 

                b) Eglon 

                c) Otniel 

3. Câți ani au fost copiii lui Israel supuși lui Eglon? 

                 a) 18 ani 

                 b) 28 ani 

                 c) 8 ani 

4. Cine nu se slujea de mâna dreaptă? 

                  a) Otniel 

                  b) Ehud 

                  c) Eglon 

5. Cu ce a ucis Șamgar filistenii? 

                   a) falcă de leu 

                   b) bucată de fier 

                   c) otic de plug 

       

III. Faceți asocierea: 

1. D Otniel                           a) împăratul Moabului 

2. B Cușan-Rișeataim         b) împăratul Mesopotamiei 

3. E Ehud                            c) Anat 

4. A Eglon                           d) Chenaz 

5. C Șamgar                        e) Ghera 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. Câți ani au fost copiii lui Israel supuși lui Cușan-Riseataim? 8. 

2. Câți ani a avut țara lui Israel odihnă pe vremea lui Otniel? 40. 

3. Copii lui Israel au ucis aproape 10 000 de oameni din Moab. 

4. După izbăvirea din mâna Moabului, țara lui Israel a avut odihnă 80 de ani. 



5. Câți filisteni a ucis Șamgar? 600. 

 

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

corecte). 

1. Şi copiii lui Israel: 

                a) nu au locuit în mijlocul canaaniţilor, hetiţilor, amoriţilor, fereziţilor, 

heviţilor şi iebusiţilor 

                b) au luat de neveste pe fetele lor şi au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor 

                c) nu au slujit dumnezeilor lor. 

2. Copiii lui Israel: 

                 a) au făcut ce nu plăcea Domnului 

                 b) au uitat pe Domnul 

                 c) au slujit astarteelor 

3. Ehud: 

                 a) a întins mâna stângă, a scos sabia din partea dreaptă 

                 b) i-a împlântat-o în pântece lui Eglon 

                 c) a lăsat-o în trup, aşa cum o înfipsese  
                      


