
                                                                      Nume și prenume________________________ 

                                   Judecători capitolul 5 

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

1.__ Zabulon este un popor care a înfruntat moartea. 

2.__ Împărații Canaanului au luptat la Taanac, la apele Meghido. 

3.__ Binecuvântată să fie între femei Iael. 

4.__ Mama lui Debora se uita pe fereastră, printre zăbrele. 

5.__ Ţara a avut odihnă cincizeci de ani. 

 

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

1. În ziua aceea, Debora a cântat această cântare cu: 

                   a) soțul ei Lapidot 

                   b) Barac, fiul lui Abinoam 

                   c) Barac, fiul lui Anat 

 2. Binecuvântaţi pe Domnul! voi, care călăriţi pe: 

                    a) cai năzdrăvani 

                    b) măgari sălbatici 

                    c) măgăriţe albe 

3. Cine a biruit pe cei puternici? 

                    a) Debora 

                    b) căpeteniile poporului 

                    c) o rămășiță din popor 

4. De unde au venit locuitorii lui Amalec? 

                     a) din Seir 

                     b) din Efraim 

                     c) din Tabor 

5. Unde au fost mari hotărâri? 

                      a) la pâraiele lui Ruben 

                      b) la pâraiele lui Manase 

                      c) la râurile lui Ruben 

 

III. Faceți asocierea: 

1.___ Machir                        a) nu și-a părăsit locuința 

2.___ Zabulon                      b) corăbii 

3.___ Galaad                        c) căpeteniile 

4.___ Dan                             d) malul mării 

5.___ Așer                            e) cârmuitorii 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. Cine s-a ridicat ca o mamă în Israel? ____________. 

2. La câte mii în Israel nu vedeai nici scut, nici suliță? _____. 

3. Pe vremea cui drumurile erau părăsite? ___________. 

4. Cine se luptau împotriva lui Sisera? ____________. 

5. Cine a zis: blestemați pe Meroza: ________________ _____________. 

 



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

1. Doamne, când ai ieşit din Seir, când ai plecat din câmpiile Edomului: 

               a) pământul s-a cutremurat 

               b) cerurile au picurat și norii au turnat ape cu găleata 

               c) munţii s-au clătinat înaintea Domnului 

2. Iael, Nevasta lui Heber, Chenitul: 

               a) i-a dat apă lui Sisera 

               b) în pahar împărătesc i-a adus unt  

               c) cu o mână a luat ţăruşul, cu dreapta, ciocanul lucrătorilor și a lovit pe 

Sisera 

3. Mama lui Sisera a strigat: 

               a) Pentru ce zăboveşte carul lui să vină? 

               b) Pentru ce vin carele lui aşa de încet? 

               c) Negreşit, au găsit pradă! Şi-o împart 
 


