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Faza pe județ

I

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

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
1.
David i-a bătut pe Amaleciți din zorii zilei și până seara.
2.
Hebron era una din cetățile lui Iuda.
3.
Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui.
4.
Dacă un pământ aduce spini și mărăcini, este lepădat și blestemat.
5.
Noe a făcut un chivot ca să-și scape casa.

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1.
Cui a cerut David să îi dea un loc într-una din cetățile țării sale?
a împăratului Moabului
b împăratului Gatului
c împăratului din Țoba
2.
Cine sunt cei ce au zis să nu li se dea nimic din pradă celor două sute rămași la pârâul Besor?
a toți oamenii răi și de nimic
b bătrânii poporului
c slujitorii lui David
3.
Pavel a zis să dăm la o parte:
a orice piedică
b păcatul
c ambele variante sunt corecte
4.
La Hebron, lui David i s-au născut:
a 3 fii
b 5 fii
c 6 fii
5.
Domnul bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl:
a iubește
b primește
c pedepsește
III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1.
azimi
a. după ce tăiase colțul hainei lui Saul
2.
turte
b. după ce a luat suliţa şi urciorul cu apă de la căpătâiul lui Saul
3.
inima lui David îi bătea
c. Tamar
4.
David a strigat poporului și lui Abner
d. femeia din En-Dor
5.
Helcat-Hațurim
e. lângă Gabaon
IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Unde au tăbărât Filistenii când Saul și tot Israelul au tăbărât la Ghilboa?
___________________________________________________________________________________________
2. Pe cine s-a sprijinit David când poporul vorbea să-l ucidă cu pietre?
___________________________________________________________________________________________
3.
„Tu n-ai voit și n-ai primit nici ... (lucruri aduse toate după Lege)”
___________________________________________________________________________________________

1 Sam 30:16-17
2 Sam 2:1
Evrei 12:10
Evrei 6:7-8
Evrei 11:7

1 Sam 27:2-7

1 Sam 30:21-22

Evrei 12:1

2 Sam 3:2-5

Evrei 12:6

1 Sam 24:4-5
1 Sam 26:12-14
2 Sam 13:8
1 Sam 28:24
2 Sam 2:16

1 Sam 28:4
1 Sam 30:6
Evrei 10:8
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4.
5.

Ce era ferecat peste tot cu aur?
___________________________________________________________________________________________
Cine au fost spânzurați la marginea iazului din Hebron?
___________________________________________________________________________________________

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1.
Ce face cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați?
a îi sfințește
b le aduce curățirea trupului
c le curăță cugetul de faptele moarte
2.
În care din locurile de mai jos a tăbărât Israel în lupta cu Filistenii?
a la fântâna lui Izreel
b lângă Eben-Ezer
c pe dealul Hachila
3.
Ce i-a cerut Saul femeii din En-Dor?
a să-i spună viitorul chemând un mort
b să-l scoale pe Samuel
c să nu se teamă de nimic

Evrei 9:4
2 Sam 4:9-12

Evrei 9:13-14

1 Sam 4:1; 26:1-2; 29:1

1 Sam 28:8,11,13

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+:

Proverbe 11:1
Proverbe 14:23
Proverbe 21:6
Proverbe 16:3
Proverbe 16:18
Proverbe 13:11
Proverbe 19:18

Ioan 15:7
Isaia 65:24
2 Timotei 2:13
Matei 12:50
Marcu 9:37
Deuteronomul 6:6-7
Maleahi 3:9-10

Luca 10:5
Marcu 10:31
Luca 11:13
Luca 8:18
Habacuc 1:13
Geneza 2:18
Deuteronomul 32:39
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