I

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

1. Recab și Baana au fost fiii lui Rimon din Beerot, cetate ce a fost privită ca făcând parte din Beniamin.
2. Sabia lui Goliat era învelită într-un covor.
3. În întâia înfrângere, Ionatan și cel ce-i ducea armele, au ucis 20 de oameni dintre Filisteni.
4. Samuel a zis poporului că-l va învăța calea cea bună și cea dreaptă.
5. Pavel a zis că Evanghelia propovăduită de el, n-a învățat-o de la vreun om.

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Ce și-au lăsat Filistenii la Baal-Perațim, după ce David i-a bătut în luptă?
a) săbiile
b) armele
c) idolii
2. Care era semnul lui Ionatan dacă Saul căuta să omoare pe David?
a) dacă el trăgea o săgeată, trecând dincolo de băiat
b) dacă el trăgea o săgeată, trecând dincoace de băiat
c) dacă el trăgea 2 săgeți înspre piatra Ezel
3. În ce loc era Abner în drumul lui, când Ioab a trimis niște soli să-l aducă înapoi la Hebron?
a) la coasta Ama, care este în dreptul Ghiahului
b) la fântâna cea mare fără apă, care este la Secu
c) la fântâna fără apă, Sira
4. Cine trebuia, la porunca împăratului David, să învețe Cântarea Arcului?
a) copiii lui Israel
b) copiii lui Iuda
c) poporul
5. Pavel spunea că era încă necunoscut la față:
a) Bisericilor Galatiei
b) Bisericilor din Ierusalim
c) Bisericilor lui Hristos, din Iudeea

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. behăitul acesta de
2. mugetul acesta de
3. Ana
4. Țiba
5. i-a mâncat cu sânge cu tot

a. viței
b. boi
c. oi
d. tauri
e. măgari

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Cine a trimis să ia pe Mical de la bărbatul (soțul) ei, care a mers apoi după ea plângând?
2. Numiți cei 4 fii ai lui Saul (înafară de Mefiboșet, care-i era nepot) și cele 2 fiice ale acestuia.
3. Ce i-a adus Amalecitul lui David, atunci când i-a dat vestea morții lui Saul și a lui Ionatan? (3 elemente)
4. De ce l-a părăsit stăpânul pe băiatul egiptean, care a ars Țiclagul, conform mărturiei acestuia?
5. Apostolul Pavel spunea că Isus Hristos S-a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din
acest ___ (2 elemente)

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Ce a zis David în cântarea sa de jale, făcută pentru Saul și Ionatan?
a) că sabia lui Ionatan nu se învârtea niciodată în vânt
b) că aceștia erau mai ușori decât vulturii
c) că aceștia erau mai tari decât leii
2. Pe cine a chemat sau poftit Samuel la jertfă, în Betleem?
a) pe bătrânii cetății
b) pe Isai
c) pe fiii lui Isai
3. Pavel le-a spus Galatenilor că dacă toți sunt una în Hristos Isus, nu mai este:
a) nici rob, nici stăpân
b) nici Iudeu, nici Grec
c) nici bogat, nici sărac

