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Has d’escollir una de les tres opcions per a llegir: 
-Llibre de Rut 
-Llibre de Tobies o Tobit 
-Llibre d’Osees 
-Evangeli de Marc 
-Carta als Romans 
El treball consisteix en llegir un d’aquestos llibres de l’antic Testament i contestar a 
unes preguntes sobre el mateix. Las preguntes han d’estar copiades i contestades 
en el treball. S’entregarà en fulls A-4 escrits amb ordinador amb una portada on 
apareguen el codi d’alumne, el títol del llibre, l’avaluació, el curs i l’edició de la 
Bíblia que s’ha emprat. 

El llibre que tries pots trobar-lo en 
qualsevol edició de la Bíblia, però si no 
en tens cap a mà pots llegir-lo ací. 

Biblia online 
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 1.- Com li diuen a la sogra de Rut? 
2.- Quan esdevé aquesta història? 
3.- Què feia Rut al camp darrere dels segadors? 
4.- Quina costum hi havia al poble d’Israel respecte als canvis o compres? 
5.- Com li diuen al fill de Rut amb Booz? 
6.- Com li deien al primer marit de Rut? 
7.- Quin parentesc té Rut amb David? 
8.- Fes un resum (10 o 15 línies) de la història de Rut. 
9.- Fes una llista amb tots el personatge d’aquesta història i una breu descripció de 
cadascun d’ells. 
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1.- Com li deien a la dona de Tobit? I al seu fill? 
2.- Què fa Tobit amb el mort de la plaça? 
3.- En quina festa troba Tobit al mort en la plaça? 
4.- Què li passa a Tobit per dormir al ras? 
5.- Què li havia passat a Sara amb els anteriors marits? 
6.- Com li diuen a l’àngel que acompanya a Tobies en el viatge? 
7.- Què fa Tobies amb el peix que troba en el Tigris? 
8.- Què li dóna Ragüel a Tobies quan aquest decideix tornar amb son pare? 
9.- Com es cura Tobit? 
10.- Fes una llista amb tots el personatge d’aquesta història i una breu descripció 
de cadascun d’ells.  
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1.- Quants capítols té el llibre d’Osees? 
2.- Amb qui li mana Déu que es case Osees? 
3.- Quants fills/filles té i quins són els seus noms? Per què reben aquestos noms? 
Os. 2, 15 
4.- Per què castigarà Déu al seu poble? 
Os. 4, 1-2 
5.- Per què es querella Déu amb “aquesta terra”? 
Os. 8, 4-7 
6.- Què han fet sense l’aprovació del Senyor? 
7.- Què és allò que no és Déu? 
8.- “Sembren vents ……………” 
Investiga: 
9.- Què són els “baals”? 
10.- Què creus que significa l’expressió “quan Israel era xiquet”? (Os. 11,1) 
11.- Què significa “Efraín”? 
12.- Per què creus que el llibre d’Osees és un llibre profètic? 
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1.- Quants capítols té l'evangeli de Marc? 
2.- Quin és el versicle inicial? I el final? 
3.- Fa el leprós el que Jesús li diu en Mc. 1, 40-45? 
4.- Quantes paràboles apareixen en Mc. 4? A què es refereixen? 
5.- Quines paraules en arameu diu Jesús al curar a la filla de Jaire en Mc. 5, 21-42? 
6.- Què diu Jesús respecte als xiquets en Mc. 10, 13-16? 
7.- Quants capítols dedica Marc a la passió, mort i resurrecció de Jesús? 
8.- Quines són les paraules de Jesús en arameu en la creu? 
9.- Comenta el passatge de l'evangeli que més t'haja cridat l'atenció.   
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1.- Qui escriu la carta als Romans? 
2.- Què és el que l'autor de la carta ha intentat moltes vegades però fins al 
moment no ha pogut fer? Rom. 1, 8-15 
3.- Hi haurà alguna cosa que puga separar-nos de l'amor de Déu? Rom 8, 31-39 
4.- Què passarà si “proclames amb la teua boca que Jesús és el Senyor i creus 
amb el teu cor que Déu l’ha ressuscitat d'entre els morts”? Rom. 10, 5-13 
5.- A qui es dirigeix l'autor de la carta en Rom. 11, 13? 
6.- Què és el que resumeix la llei? Rom. 13, 8-10 
7.- De part de qui envia salutacions l'autor de la carta? Rom. 16, 21ss. 
8.- Quina és l'última paraula de la carta? 
9.- Quins plans de viatge té l'autor de la carta? Rom 15, 22-33   
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- El treball s’entregarà el dia indicat al calendari o amb antelació al mateix. No 
s’acceptaran treballs entregats amb posterioritat.  
-El treball estarà perfectament enganxat de manera que no es puguen desprendre 
fulls del mateix. S’aconsella usar una funda de plàstic amb sujecció de clip. 
- El treball s’entregarà completament redactat en valencià físicament en paper i 
l’alumne conservarà una còpia digital per si li fora requerida 


