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I

4_5
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Nume:
Prenume:
Clasa/Vârsta:
Bis./Loc.:
Județul/Țara:

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
1.
Recab și Baana erau fiii lui Rimon din Beerot.
A
2.
Pe vremea lui Saul, Isai era bătrân și avea ochii tulburi.
F
3.
David i-a zis lui Goliat că va da carnea sa păsărilor cerului și fiarelor pământului.
F
4.
Întâiul născut al lui David la Hebron a fost Amnon.
A
5.
„Munți din Ghilboa! Nici rouă, nici zăpadă să nu cadă pe voi!”
F

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1.
Cui a zis David ca nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina Filisteanului Goliat?
a lui Saul
b poporului
c fraților lui
2.
De care împărat avea David mare frică?
a împăratul Moabului
b Saul
c Achiș
3.
Când a văzut femeia din Tecoa pe Samuel:
a s-a speriat
b a scos un țipăt mare
c a căzut la pământ
4.
David i-a zis lui ___ că lângă el va fi bine păzit.
a Mefiboșet
b Abiatar
c Ahitub
5.
Fratele cel mai mare al lui David a fost:
a Eliab
b Abinadab
c Șama
III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1.
Filisteanul Goliat
a.
c
2.
David
b.
b
3.
Șimei
c.
a
4.
„păzitorul capului meu”
d.
d
5.
„în fruntea oamenilor de război”
e.
e
IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Cine iubea pe David? (4 elemente)
Ionatan/Israel/Iuda/Mical (1pct/cuv)
2. În ce cetate a stat chivotul Domnului 20 de ani?
Chiriat-Iearim
3.
Fiii lui Abiel au fost ___ și ___
Chis/Ner (2pct/cuv)

8_9

câine mort
platoșă
netăiat împrejur
David pentru Achiș
David pus de Saul

2 Sam 4:2
1 Sam 17:12
1 Sam 17:46
2 Sam 3:2
2 Sam 1:21a

1 Sam 17:32

1 Sam 21:12

1 Sam 28:12

1 Sam 22:22-23

1 Sam 17:28

2 Sam 16:5,9
1 Sam 17:38
1 Sam 17:26,36
1 Sam 28:2
1 Sam 18:5

1 Sam 18:3,16,20; 19:2
1 Sam 7:1-2
1 Sam 14:51
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După ce Saul a fost scos dintre vase, tot poporul a strigat: ___ ___
Trăiască împăratul! (2pct/cuv)
Ce a făcut David, imediat cum a ajuns la frații săi în tabără, după ce a alergat la șirurile de bătaie unde erau aceștia?
a întrebat pe frații săi de sănătate

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1.
Domnul a zis lui Samuel că:
a va face în Israel un lucru care va asurzi urechile oricui îl va auzi
b vrea să pedepsească casa lui Eli pentru totdeauna, din pricina fărădelegii de care are cunoștință
c Eli va vedea un potrivnic al său în locașul Lui
2.
Filisteanul Goliat a vorbit oștilor lui Israel:
a să aleagă un om care să se coboare împotriva lui
b că dacă omul ales va putea să-l omoare, Filistenii vor fi robii lor și le vor sluji
c să îi dea un om ca să lupte cu el
3.
Ce i-a zis Saul slugii sale când au ajuns în țara Țuf, cu privire la omul lui Dumnezeu?
a că nu mai au merinde în saci
b că nu au niciun dar de adus omului lui Dumnezeu
c că are un sfert de siclu de argint

1 Sam 10:22-24
1 Sam 17:20-22

1 Sam 3:11-14

1 Sam 17:8-10

1 Sam 9:5-8

VI Scrieți din memorie: (27 puncte total)
Clasele 2-3:
Clasele 4-5:
Clasele 6-7:
Clasele 8-9:
Clasele 10-11:
Categoria 18-25:
Categoria 25+:

Efeseni 4:5
Apocalipsa 3:11
Efeseni 4:29
Iacov 1:12
Ioel 2:21
Fapte 10:42
Ieremia 17:5

1 Ioan 4:8
Iacov 1:27
Marcu 16:15-16
Leviticul 25:17
Leviticul 19:37
2 Corinteni 7:10
Apocalipsa 22:18-19

Psalmul 128:1
Psalmul 47:1
Psalmul 27:1
Psalmul 22:24
Psalmul 32:5
Psalmul 31:19
Psalmul 18:2
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