
                                                                      Nume și prenume________________________ 

                                   Judecători capitolul 8 

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

1. A Căpeteniile din Sucot au răspuns: „Este oare mâna lui Zebah şi Ţalmuna în 

stăpânirea ta, ca să dăm pâine oştirii tale?” 

2. F Zebah şi Ţalmuna erau la Carcor împreună cu oştirea lor de aproape douăzeci 

de mii de oameni. (15000) 

3. A O sută douăzeci de mii de oameni care scoteau sabia, fuseseră ucişi, din toată 

oştirea fiilor Răsăritului. 

4. A Şi Ghedeon s-a sculat şi a ucis pe Zebah şi Ţalmuna. 

5. F Copiii lui Israel şi-au adus aminte de Domnul Dumnezeul lor, care-i izbăvise din 

mâna tuturor vrăjmaşilor care-i înconjurau. (nu) 

 

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

1.Ghedeon a luat pe bătrânii cetăţii şi a pedepsit pe oamenii din Sucot cu: 

                     a) spini din pustie şi cu mărăcini 

                     b) mărăcini din pustie 

                     c) spini și cu mărăcini 

2.Ce a făcut Ghedeon din verigile de aur? 

                      a) un vițel 

                      b) un efod 

                      c) un terafim 

3.Unde a fost îngropat Ghedeon? 

                       a) în mormântul tatălui său Ioas 

                       b) la Ofra, care era a familiei lui Abiezer 

                       c) ambele variante sunt corecte 

4. Cine au avut o mare ceartă cu Ghedeon? 

                        a) cei din Penuel 

                        b) bărbații din Efraim 

                        c) Zebah și Țalmuna 

5. A prins dintre cei din Sucot un tânăr pe care l-a întrebat şi care i-a dat în scris 

numele căpeteniilor şi bătrânilor din Sucot; erau: 

                         a) 70 de bărbați 

                         b) 90 de bărbați 

                         c) 77 de bărbați 

            

III. Faceți asocierea: 

1. C Ghedeon                     a) ismaeliți 

2. D Zebah                          b) Baal-Berit 

3. B poporul Israel              c) Ioas 

4. E lunișoarele                  d) Țalmuna 

5. A verigi de aur                e) gâtul cămilelor 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. Cât timp a avut țara odihnă în timpul lui Ghedeon? 40. 

2. Câți fii a avut Ghedeon? 70. 



3. Cine era încă un copil și s-a temut să scoată sabia? Ieter. 

4. Ghedeon a ucis oamenii cetății și a dărâmat turnul din Penuel. 

5. Cine a spus Ghedeon că va domni peste copii lui Israel? Domnul. 

 

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

1. Ghedeon le-a răspuns bărbaților din Efraim: 

                a) Cine sunteți voi ca să vă dau socoteală? 

                b) Oare nu face mai mult culesul ciorchinelor rămase în via lui Efraim decât 

culesul întregii vii a lui Abiezer? 

                c) În mâinile voastre a dat Dumnezeu pe căpeteniile lui Madian: Oreb şi 

Zeeb. 

2.Cui a cerut Ghedeon pâini pentru poporul care îl însoțea? 

                 a) celor din Isreel 

                 b) celor din Sucot 

                 c) celor din Penuel 

3.Ghedeon a zis lui Zebah şi lui Ţalmuna: 

                  a) Cum erau oamenii pe care i-aţi ucis la Tabor? 

                  b) Erau fraţii mei, fiii mamei mele. 

                  c) Viu este Domnul că, dacă i-aţi fi lăsat cu viaţă, nu v-aş ucide. 

 

 
 


