I

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)

1. David a zis că îndurările Domnului sunt nemărginite.
2. Benaia, fiul lui Iehoiada i-a ucis pe cei doi fii ai lui Ariel din Moab.
3. Ionatan, fiul lui Saul a fost bunicul lui Mica.
4. Hușai i-a zis lui Absalom că David este un om de război și un viteaz.
5. ---

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Cine a apărat în luptă, ogorul semănat cu linte, de la Lehi?
a) Benaia
b) Șama
c) Eleazar
2. Care este numărul vitejilor ce erau în slujba lui David?
a) 30
b) 33
c) 37
3. Cine și-a învârtit sulița peste 300 de oameni?
a) Ioșeb-Basșebet
b) Abișai
c) Eleazar
4. Cine era văzătorul lui David?
a) Gad
b) Natan
c) caraula (adică: soldat de gardă)
5. --a)
b)
c)

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. șuvoaiele nimicirii
2. lațurile morții
3. valurile morții
4. călărea pe
5. venea pe

a. un heruvim
b. aripile vântului
c. mă înconjuraseră
d. mă înspăimântaseră
e. mă prinseseră

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. „El dă mari izbăviri ___ Său, și arată milă unsului Său: lui David, și ___ lui, pentru totdeauna.”
2. După cât timp a ajuns Ioab la Ierusalim, la încheierea numărătorii poporului? (4 elemente)
3. Cine a mărturisit că a lucrat ca un nebun (în anumite contexte)?
4. Cine a întins mâna peste Ierusalim ca să-l nimicească?
5. ---

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. În cântarea sa, David spunea că Dumnezeu era înconjurat cu:
a) întunericul ca și cu o manta
b) grămezi de ape
c) nori întunecoși
2. Cel ce împărățește între oameni cu dreptate, cel ce împărățește în frică de Dumnezeu, este ca:
a) zorile dimineții
b) lumina dimineții
c) razele soarelui
3. --a)
b)
c)

