
                                                                      Nume și prenume________________________ 

                                   Judecători capitolul 9 

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

1. F Abimelec a bătut cetatea toată ziua, a luat-o şi a ucis poporul care se afla în ea, 

apoi a dărâmat cetatea până la temelie şi a presărat făină peste ea. (sare) 

2. A Şi au tăiat fiecare câte o ramură şi au mers după Abimelec; au aşezat ramurile 

lângă cetăţuie şi i-au dat foc, ei şi celor ce se aflau în ea. 

3. F Abimelec a pornit împotriva Betelului, l-a împresurat şi l-a luat. (Tebețul) 

4. A Astfel a făcut Dumnezeu să cadă asupra lui Abimelec răul pe care-l făcuse 

tatălui său, ucigând pe cei şaptezeci de fraţi ai lui. 

5. A Dar smochinul le-a răspuns: Să-mi părăsesc eu dulceaţa mea şi rodul meu cel 

minunat, ca să mă duc să domnesc peste copaci? 

                          

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

1. Dar măslinul le-a răspuns: Să-mi părăsesc eu untdelemnul meu, care îmi aduce: 

        a) laude din partea lui Dumnezeu  

        b) laude din partea oamenilor 

        c) ambele variante sunt corecte 

2. Cine au ieşit la câmp, le-au cules viile, le-au călcat strugurii şi au început să se 

veselească; au intrat în casa dumnezeului lor, au mâncat şi au băut şi au blestemat 

pe Abimelec: 

                    a) Gaal și Ebed 

                    b) Gaal și frații lui 

                    c) Gaal și familia lui 

3. Cine era cârmuitorul cetății? 

                     a) Zebul 

                     b) Gaal 

                     c) Abimelec 

4. Pe ce munte s-a suit Abimelec cu tot poporul? 

                      a) Țalmon 

                      b) Galaad 

                      c) Moria 

5. Aşa au pierit toţi oamenii din turnul Sihemului, în număr de aproape de: 

                      a) 100 

                      b) 1000 

                      c) 110 

 

III. Faceți asocierea: 

1. C Abimelec                               a) Ebed 

2. D 70 de sicli de argint               b) Sihem 

3. E locuitorii din Sihem                c) Ierubaal 

4. B sterajul                                   d) Baal-Berit 

5. A Gaal                                       e) casa lui Milo 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. Cine a scăpat viu din fii lui Ierubaal? Iotam. 



2. Cine a ucis pe fii lui Ierubaal? Abimelec. 

3. Cine a trimis un duh rău între Abimelec și locuitorii Sihemului? Dumnezeu. 

4. Cine a aruncat o piatră de râșniță pe capul lui Abimelec? O femeie. 

5. Cât timp stăpânise Abimelec peste Israel? 3 ani. 

 

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

1. Iotam a strigat celor din Sihem: 

               a) Oare cu adevărat şi cu toată curăţia aţi lucrat voi, făcând împărat pe 

Abimelec? 

               b) Aţi arătat voi bunăvoinţă faţă de Ierubaal şi de casa lui? 

               c) V-aţi purtat voi oare cu el potrivit cu slujba pe care v-a făcut-o? 

2. Gaal a zărit poporul şi a zis lui Zebul: 

               a) Iată un popor care se coboară din vârful munţilor 

               b) Este chiar un popor care se coboară de pe înălţimile ţării şi o ceată vine 

pe drumul Stejarului Ghicitorilor 

               c) Este o turmă de capre 

3. Şi spinul a răspuns copacilor: Dacă în adevăr vreţi să mă ungeţi ca împărat al 

vostru: 

               a) voi accepta cu bucurie 

               b) veniţi şi adăpostiţi-vă sub umbra mea 

               c) altfel, să iasă un foc din spin şi să mistuie cedrii Libanului 

 
 


