I

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

1. Bărbații lui Iuda au rămas credincioși împăratului lor, David, și nu au urmat pe Șeba, fiul lui Bicri.
2. Urmărindu-l pe David, Saul a dormit într-o peșteră, la En-Ghedi.
3. După ce a făcut pe nebunul înaintea lui Achiș și a slujitorilor săi, David a scăpat în peștera Adulam.
4. Prorocul Natan i-a zis lui David că un urmaș, care va ieși din trupul său, va zidi Numelui Domnului o casă.
5. Petru le-a zis destinatarilor epistolei sale, ca podoaba lor să fie omul ascuns al inimii.

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Despre cine a zis David că este un om de bine, și că aduce vești bune?
a) Ioab
b) Cuși
c) Ahimaaț
2. Despre care cetate s-a spus că este o mamă în Israel, una din cetățile liniștite și credincioase?
a) Abel-Bet-Maaca
b) Cheila
c) cetatea lui David
3. Foametea de 3 ani, de pe vremea lui David, a fost din pricină că Saul a ucis pe:
a) Gabaoniți
b) Amaleciți
c) Amoriți
4. Cine avea o suliță în greutate de 300 de sicli de aramă?
a) Ișbi-Benob
b) Abișai
c) Saul
5. Cine sunt cei ce au lepădat piatra, ce a ajuns să fie pusă în capul unghiului?
a) zidarii
b) necredincioși
c) Neamurile

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Isai
2. Abigail
3. stejarul din Tabor
4. David a cerut
5. David a împărțit

a. 2 pâini
b. 1 pâine
c. 10 pâini
d. 200 pâini
e. 5 pâini

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Prin cine a primit împăratul David știri despre uneltirea lui Absalom? (2 nume)
2. Ce i-ar fi dat Ioab acelui om care l-a găsit pe Absalom spânzurat de un stejar, dacă l-ar fi ucis? (4 elemente)
3. În ce cetate a ajuns împăratul David, când Absalom a trecut Iordanul, în urmărirea acestuia?
4. Cine era mai mare peste dări?
5. „Ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele ___” (2 elemente)

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Țiba i-a zis lui David că pentru hrana tinerilor sunt:
a) acele pâini
b) acele roade de vară
c) acel vin
2. Cine avea un fiu pe nume Ionatan?
a) Abiatar
b) Saul
c) Șimea
3. „Lepădați dar orice fel de ___”
a) răutate
b) prefăcătorie
c) clevetire

