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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Caleb a izgonit din Hebron pe cei 5 fii ai lui Anac. 
 2 Casa lui Iosif s-a suit împotriva Debirului. 
 3 Cei ce au lipăit apa, ducând-o la gură cu mâna, au fost în număr de 300 de oameni. 
 4 După moartea lui Iosua, copiii lui Israel au început iarăşi să curvească cu Baalii şi au luat pe Baal-Berit 

ca dumnezeu al lor. 
 5 Iair, galaaditul a fost judecător în Israel 22 de ani. El avea 30 de fii, care călăreau pe 30 de mânji de 

măgari şi stăpâneau 30 de cetăţi, numite şi azi cetăţile lui Iair şi aşezate în ţara Galaadului. 
   

II        Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)  
       (doar un răspuns corect) 

    
 1 Unde a fugit Iefta după ce frații lui vitregi l-au izgonit? 
    
  a. în țara Tob 
  b. în țara lui Efraim 
  c. în țara hetiților 
    
 2 Câte vulpi a prins Samson, cu ajutorul cărora a ars grâul filistenilor și grădinile de măslini? 
    
  a. 7 
  b. 200 
  c. 300 
    
 3 En-Hacore  este numele: 
    
  a. locului unde Îngerul Domnului a vorbit copiilor lui Israel, care au început apoi să plângă 
  b. izvorului din Lehi unde Dumnezeu a despicat stânca ca să bea Samson apă 
  c. locului unde Samson a ucis 1000 de oameni cu o falcă de măgar  
    
 4 Poporul din această cetate trăia la adăpost, în felul sidoniţilor, liniştit şi fără grijă; în ţară nu era nimeni care 

să le facă cel mai mic neajuns, stăpânind peste ei; erau departe de sidoniţi şi n-aveau nicio legătură cu alţi 
oameni: 

    
  a. Lais 
  b. Mițpa 
  c. Ghibeea 
    
 5 Copiilor lui Israel le părea rău de fratele lor ... şi ziceau: „Astăzi a fost nimicită o seminţie din Israel.” 
    
  a. Dan 
  b. Beniamin 
  c. Zabulon 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 măslinul le-a răspuns: A „Să-mi părăsesc eu untdelemnul meu, care îmi 

aduce laude din partea lui Dumnezeu şi a oamenilor, 
ca să mă duc să domnesc peste copaci?” 

 2 smochinul le-a răspuns: B „Să-mi părăsesc eu dulceaţa mea şi rodul meu cel 
minunat, ca să mă duc să domnesc peste copaci?” 

 3 viţa le-a răspuns: C „Să-mi părăsesc eu vinul, care înveseleşte pe 
Dumnezeu şi pe oameni, ca să mă duc să domnesc 
peste copaci?” 

 4 spinul a răspuns copacilor: D „Dacă, în adevăr, vreţi să mă ungeţi ca împărat al 
vostru, veniţi şi adăpostiţi-vă sub umbra mea […]” 

 5 Zebul a răspuns lui Gaal: E „Este umbra munţilor pe care-i iei drept oameni.” 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Pe fereastră, prin zăbrele, se uită mama lui ___ şi strigă: „Pentru ce zăboveşte carul lui să vină? Pentru ce 

vin carele lui aşa de încet?” 
 

   

 2 Cui a zis Domnul: „Du-te cu puterea aceasta pe care o ai şi izbăveşte pe Israel din mâna lui Madian; oare nu 
te trimit Eu?”  ? 

   

 3 Abdon, fiul lui Hilel a fost judecător în Israel ___ ani. El a avut ___ de fii şi 30 de nepoţi, care călăreau pe 
___ de mânji de măgari. Abdon, fiul lui Hilel, piratonitul, a murit şi a fost îngropat la Piraton, în ţara lui 
Efraim, pe muntele ___. 

           

 4 Scrieți în întregime ghicitoarea rostită de Samson, pe care n-au putut filistenii s-o dezlege. 
   

 5 Psalmistul David zicea: O dată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că: „...” 
              

   

V        Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare) 
       (poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect) 

   
 1 Cine s-a suit împotriva canaaniților, după moartea lui Iosua, ucigând 10.000 de oameni la Bezec? 
     
  a. Manase 
  b. Iuda 
  c. Simeon 
    
 2 Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, și au slujit: 
    
  a. Baalilor și Astarteilor 
  b. idolilor 
  c. dumnezeilor Siriei 
    
 3 În cântarea Deborei se menționează că la pâraiele lui Ruben: 
    
  a. au fost mari hotărâri 
  b. mari au fost sfaturile 
  c. stelele se luptau împotriva lui Sisera 

 


