
                                                                      Nume și prenume________________________ 

                                   Judecători capitolul 4 

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

1.__ Barac a intrat la Iael şi iată că Sisera stătea întins, mort, cu ţăruşul bătut în 

tâmplă. 

2.__ În ziua aceea, Dumnezeu a smerit pe Iabin, împăratul Canaanului, înaintea 

copiilor lui Israel. 

3.__ Între Iabin, împăratul Haţorului, şi casa lui Heber, Chenitul, era război. 

4.__ Barac a urmărit carele şi oştirea până la Haroşet-Goim, şi toată oştirea lui Sisera 

a căzut sub ascuţişul sabiei, fără să fi rămas un singur om. 

5.__ Heber, Chenitul, se despărţise de cheniţi, fiii lui Hobab, socrul lui Moise, şi îşi 

întinsese cortul până la stejarul Ţaanaim, lângă Chedeş. 

 

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

1. Copiii lui Israel iarăşi au făcut ce nu place Domnului, după moartea lui: 

      a) Șamgar 

      b) Ehud 

      c) Iabin 

2. Sub ce copac ședea Debora când copiii lui Israel veneau să fie judecați? 

                  a) finic 

                  b) stejar 

                  c) brad 

3. Au dat de ştire lui Sisera că Barac, fiul lui Abinoam, s-a îndreptat spre muntele: 

                   a) Hamorului 

                   b) Hermonului 

                   c) Taborului 

4. Sisera a fugit pe jos în cortul: 

                   a) Iabin 

                   b) Iaelei 

                   c) Abinoam 

5. Cine a cerut puțină apă? 

                    a) Sisera 

                    b) Iabin 

                    c) Barac 

 

III. Faceți asocierea: 

1.___ Iabin                             a) Lapidot 

2.___ Debora                         b) Heber 

3.___ Rama                           c) Abinoam 

4.___ Barac                            d) împăratul Canaanului 

5.___ Iael                                e) Betel 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. Cine era căpetenia oștirii Canaanului? ___________. 

2. Câte care de fier avea Iabin? ________. 



3. Câți ani a apăsat cu putere Iabin pe copiii lui Israel? _______. 

4. Cine era judecător în Israel pe vremea aceea? __________. 

5. Cine a oferit lapte în loc de apă? ____________. 

 

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

corecte). 

1. Debora a trimis să cheme pe Barac, fiul lui Abinoam, din Chedeş-Neftali, şi i-a zis: 

              a) iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeul lui Israel 

              b) du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului şi ia cu tine zece mii de 

oameni din copiii lui Neftali şi din copiii lui Zabulon 

              c) voi trage spre tine, la pârâul Chison, pe Sisera, căpetenia oştirii lui Iabin, 

împreună cu carele şi oştile lui, şi-l voi da în mâinile tale 

2. Barac i-a zis lui Debora: 

               a) voi face după porunca Domnului 

               b) dacă vii tu cu mine, mă voi duce 

               c) dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce 

3. Debora a răspuns lui Barac: 

                a) voi merge cu tine, dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi 

                b) căci Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei 

                c) voi merge cu tine și vei avea o mare biruință 
 


