I

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

1. Saul a bătut pe Amalec, de la Havila până la Șur, care este în țara Egiptului.
2. Samuel le-a dat lui Saul și slugii lui, locul cel dintâi între cei poftiți, în odaia de mâncare.
3. Eli a fost bunicul lui I-Cabod.
4. Al doilea fiu al lui Isai, care a trecut pe dinaintea lui Samuel, a fost Abinadab.
5. „Fraților, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte […]”

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. În timp ce căutau măgărițele, slujitorul lui Saul i-a zis acestuia să meargă împreună la un om cu vază:
a) din țara Șalișa
b) din țara Țuf
c) din țara lui Beniamin
2. Pentru că Saul se temea de David, l-a îndepărtat de lângă el, și l-a pus mai mare peste:
a) 100 de oameni
b) 1000 de oameni
c) toată oștirea lui Israel
3. Cine a ajuns primul înaintea împăratului David, cu privire la vestea despre moartea lui Absalom?
a) Cuși
b) Ahimaaț
c) ambii au ajuns deodată
4. În cinstea cui a dat David un ospăț?
a) Ioab
b) Abner
c) Mefiboșet
5. Iuda spunea că Sodoma și Gomora ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa:
a) unei mânii veșnice
b) unei dureri veșnice
c) unui foc veșnic

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. I-Cabod
2. Milo
3. Heruvimi
4. Mefiboșet
5. Barzilai

a. Lodebar
b. Roghelim
c. „S- a dus slava din Israel”
d. chivotul lui Dumnezeu
e. cetatea lui David

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Pentru cine a făcut David o cântare de jale? (3 elemente)
2. Ce a lăsat împăratul David pentru paza casei (din Ierusalim), după ce a auzit că inima oamenilor lui Israel
s-a întors spre Absalom, fugind astfel din cetate? Menționați și numărul (câți sau câte).
3. Cine i-a omorât pe cei 7 bărbați din casa lui Saul, la începutul seceratului orzurilor?
4. Prin ce Se descoperea Domnul lui Samuel, în Silo? (2 elemente)
5. În rătăcirea cui s-au aruncat cei ce batjocoresc ce nu cunosc?

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Din ce cetăți au chemat oamenii pe domnitorii Filistenilor, referitor la chivotul Dumnezeului lui Israel?
a) Ecron
b) Asdod
c) Gat
2. Ce i-a dat Ionatan lui David, când cei doi au făcut un legământ?
a) hainele sale
b) mantaua sa
c) arcul, sabia și încingătoarea lui
3. Despre Arhanghelul Mihail, Iuda spunea următoarele:
a) se împotrivea diavolului
b) se certa cu diavolul
c) a rostit împotriva diavolului o judecată de ocară

