I

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

1. Eli era judecător în Israel 40 de ani.
2. Saul îi întrecea pe toți în înălțime, de la umăr în sus.
3. Împăratul Saul l-a pus pe David mai mare peste 1000 de oameni.
4. Numele cântării pe care David a alcătuit-o pentru Saul și Ionatan este „Cântarea arcului”.
5. Abner era căpetenia oștirii lui Saul.

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. De unde a fost luat chivotul lui Dumnezeu de către Filisteni?
a) din Silo
b) din Asdod
c) din Eben-Ezer
2. Cât timp a domnit David la Ierusalim?
a) 7 ani și 6 luni
b) 33 de ani
c) 40 de ani
3. Unde a zidit Samuel un altar Domnului?
a) la Rama
b) la Silo
c) la Betel
4. Câți ani a trăit Eli?
a) 80
b) 98
c) 99
5. Goliat avea o înălțime de:
a) 7 coți
b) 6 coți și o palmă
c) 7 coți și o palmă

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Saul a fost pus împărat în
2. mormântul Rahelei
3. cetatea lui Saul
4. garnizoana Filistenilor
5. Goliat

a. Gat
b. Ghibea (lui Beniamin)
c. Ghibea Elohim
d. Ghilgal
e. hotarul lui Beniamin

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Care este numele celui peste care Duhul Domnului va veni și va fi prefăcut (schimbat) într-un alt om?
2. Ce avea Goliat pe cap atunci când s-a luptat cu David? (2 elemente)
3. Care este numele muntelui unde Saul și Ionatan au murit în luptă?
4. Cum se numește pustia unde David a tăiat colțul hainei lui Saul, în peșteră?
5. Cine l-a coborât pe David pe fereastră, ajutându-l astfel să fugă de ura lui Saul?

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Despre Elcana sunt scrise următoarele:
a) se suia în fiecare an la Silo ca să-I aducă jertfe Domnului
b) când își aducea jertfa, îi dădea Anei o parte îndoită
c) a fost binecuvântat de Eli
2. Care din variantele de mai jos sunt adevărate?
a) Israel a bătut pe Filisteni lângă Eben-Ezer
b) Israel a fost bătut de Filistenii care au omorât aproape 4000 de oameni
c) Filistenii care tăbărâseră la Afec au bătut pe Israel
3. Ce s-a întâmplat când a sosit chivotul legământului Domnului în tabără, la război?
a) Filistenii s-au temut
b) Israel a scos strigăte de bucurie
c) s-a cutremurat pământul

