
                                                                       Nume și prenume________________________ 

                                   Judecători capitolele 8-10 

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

1.__ Locuitorii Sihemului au avut încredere în Gaal fiul lui Ebed. 

2.__ Iair a murit și a fost îngropat la Ofra.  

3.__ Copiii lui Israel s-au strâns și au tăbârât la Mițpa ca să lupte împotriva fiilor lui 

Amon. 

4.__ O femeie a aruncat o piatră de râșniță pe capul lui Tola și i-a sfărâmat țeasta 

capul.  

5.__ Oamenii pe care i-a ucis Zebah și Țalmuna la Tabor erau fii lui Ghedeon.  

 

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

1. Lui Ghedeon i-a născut un fiu țiitoarea lui care era la: 

                         a) Galaad 

                         b) Sihem 

                         c) Ofra 

2. Cum se chema întâiul născut al lui Ghedeon? 

                         a) Iotam 

                         b) Ieter 

                         c) Pura 

3. Cine au fost necredincioși lui Abimelec? 

                         a) locuitorii Galaadului 

                         b) locuitorii Mițpei 

                         c) locuitorii Sihemului 

4. Țara a avut odihnă în timpul lui Ghedeon timp de: 

                         a) 30 de ani 

                         b) 40 de ani 

                         c) 20 de ani 

5. Căpeteniile și bătrânii din Sucot erau: 

                          a) 77 

                          b) 75 

                          c) 72 

 

III. Faceți asocierea: 

1.___ Oreb                           a) Pua 

2.___ Zebah                         b) Iotam 

3.___ Ghedeon                    c) Zeeb 

4.___ Ierubaal                      d) Țalmuna 

5.___ Tola                            e) Ioas 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. Cu câți oameni a trecut Ghedeon Iordanul urmărind pe vrăjmaș? ___________. 

2. Ghedeon a ucis pe oamenii cetății și a dărâmat turnul din _____________. 

3. În ce cetate a pus Ghedeon efodul?_____________. 

4. Pe ce munte s-a suit Abimelec și tot poporul care era cu el? ______________. 

5. Cine avea 30 de fii? ___________. 



 

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

corecte). 

1. Abimelec fiul lui Ierubaal: 

                a) a tăiat o ramură de copac, a luat-o și a pus-o pe umăr 

                b) a împresurat Tebețul și la luat 

                c) s-a apropiat de ușa turnului ca să-i pună foc 

2. Au fost judecători în Israel: 

                a) Iotam 

                b) Tola 

                c) Iair 

3. Ghedeon fiul lui Ioas: 

                 a) s-a întors de la luptă prin suișul Heres 

                 b) a pedepsit pe oamenii din Sucot cu spini din pustiu și cu mărăcini 

                 c) a spus copiilor lui Israel că va domni peste ei 

 
 


