
                                                                      Nume și prenume________________________ 

                                   Judecători capitolul 7 

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

1. A Ghedeon a trimis soli în tot muntele lui Efraim ca să spună: „Coborâţi-vă înaintea 

lui Madian şi tăiaţi-le trecerea apelor până la Bet-Bara şi Iordan.” 

2. F Au ucis pe Oreb la teascul lui Oreb. (stânca) 

3. A Ghedeon şi cei o sută de oameni care erau cu el au ajuns la capătul taberei la 

începutul străjii de la mijlocul nopţii, îndată după ce puseseră pe păzitori. 

4. A A rămas fiecare la locul lui, în jurul taberei, şi toată tabăra a început să alerge, 

să ţipe şi să fugă. 

5. F Au urmărit pe filisteni şi au adus capetele lui Oreb şi Zeeb la Ghedeon, de 

cealaltă parte a Iordanului. (Madian) 

 

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

1. Când a zis Domnul lui Ghedeon: scoală-te şi coboară-te în tabără, căci am dat-o în 

mâinile tale? 

                a) înainte de a începe lupta 

                b) dimineața 

                c) în timpul nopții 

2. Când a auzit Ghedeon istorisirea visului şi tâlcuirea lui: 

                a) a strigat de bucurie 

                b) s-a aruncat cu faţa la pământ 

                c) a sunat din trâmbiță 

3. Cămilele madianiților erau: 

                 a) multe  

                 b) fără număr 

                 c) foarte multe 

4. Poporul care era cu Ghedeon trebuia să zică: 

                  a) sabia Domnului, sabia Domnului 

                  b) la luptă, la luptă, la luptă 

                  c) sabia Domnului şi a lui Ghedeon  

5. Cele trei cete au sunat din trâmbiţă şi: 

                   a) au spart urcioarele 

                   b) au apucat făcliile cu mâna dreaptă 

                   c) au strigat sabia Domnului, sabia Domnului 

   

III. Faceți asocierea: 

1. B Ierubaal                         a) Zeeb 

2. A Oreb                              b) Ghedeon 

3. E izvorul                           c) More 

4. C dealul                            d) Galaadului 

5. D muntele                         e) Harod 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. Împotriva cui trebuia să lupte Ghedeon? Madian (lui Madian). 

2. Câți oameni din popor au fost fricoși? 22000. 



3. Câți oameni au lipăit apa, ducând-o la gură cu mâna? 300. 

4. Cu cine s-a coborât Ghedeon în tabără? Pura. 

5. În câte cete a împărțit Ghedeon pe cei 300 de oameni? 3. 

 

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

1. Un om istorisea tovarăşului său un vis și zicea: am visat un vis: 

                  a) se făcea că o turtă de orz se rostogolea în tabăra lui Madian 

                  b) a venit de s-a lovit până la cort, şi cortul a căzut; l-a răsturnat cu susul 

în jos şi cortul a fost dărâmat 

                  c) când au văzut madianiții ce se întâmplă au lăsat totul și au fugit 

2. Cine erau răspândiţi în vale, ca o mulţime de lăcuste? 

                   a) Amalec 

                   b) Madian 

                   c) fiii răsăritului 

3. Ce a dat Ghedeon oamenilor lui? 

                    a) trâmbițe 

                    b) ulcioare goale 

                    c) niște făclii în ulcioare 

 
 


