I

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

1. „Filisteanul s-a apropiat puțin câte puțin de David, și omul care-i ducea armele mergea înaintea lui.”
2. Ioab a trimis să aducă din Tecoa o femeie înțeleaptă.
3. „Femeia a luat o învelitoare, a întins-o peste gura fântânii, și a împrăștiat țărână pe ea.”
4. Țiba a fost mai marele casei lui Saul.
5. ---

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Cine i-a zis lui David astfel: „Tu vei domni peste Israel, și eu voi fi al doilea după tine.” ?
a) Ionatan
b) Saul
c) Absalom
2. Pentru cine a tăiat Nabal vitele?
a) slujitorii lui
b) tunzătorii lui
c) cei 10 oameni ai lui David
3. Cine sunt cei ce s-au dus la Saul să-i spună că David este ascuns pe dealul Hachila?
a) niște iscoade
b) Zifiții
c) slujitorii lui Saul
4. Înainte să ajungă chivotul DOMNULUI în casa lui Obed-Edom, din Gat, acesta a fost în cetatea:
a) Bet-Șemeș
b) Baale-Iuda
c) Chiriat-Iearim
5. --a)
b)
c)

III Fauceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Sunem
2. fântâna lui Izreel
3. Gheșur
4. Obed-Edom
5. țara Filistenilor

a. David a locuit 1 an și 4 luni
b. Filistenii au tăbărât
c. Israel tăbărâse
d. Chivotul DOMNULUI a rămas 3 luni
e. Absalom a stat 3 ani

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Numiți cei trei fii mai mari ai lui Isai, care l-au urmat pe Saul la război.
2. „Fiicele lui Israel! Plângeți pe ___, care vă îmbrăca în ___ și alte podoabe, care vă punea ___ de aur pe
hainele voastre!”
3. Recab și Baana s-au dat drept ___ când au intrat în casa lui Iș-Boșet. (2 elemente)
4. David a bătut pe Filisteni și i-a smerit, și a luat din mâna lor ___ lor. (2 elemente)
5. ---

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Cel ce i-a adus vestea lui David că Saul și Ionatan au murit, i-a zis lui David că este:
a) fiul unui străin
b) fiul unui Amalecit
c) un Amalecit
2. Abner, fiul lui Ner, l-a pus pe Iș-Boșet împărat peste:
a) Gheșuriți
b) Efraim
c) Beniamin
3. --a)
b)
c)

