I

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

1. Toi, împăratul Hamatului s-a dus la împăratul David să-l laude că a pornit lupta împotriva lui Hadadezer.
2. Iosafat era mai mare peste scriitori.
3. David s-a dus împreună cu Abișai la Saul în tabără, când acesta îl urmărea pe David, în pustia Zif.
4. Absalom a zis că sfatul lui Ahitofel este mai bun decât sfatul lui Hușai.
5. Enoh a zis: „Iată că a venit Domnul cu miile de sfinți ai Săi.”

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Peste cine a venit Duhul lui Dumnezeu, astfel încât s-a mâniat foarte tare?
a) Saul
b) David
c) Samuel
2. Când un leu sau un urs venea să-i ia o oaie din turmă, David:
a) alerga după el și îi smulgea oaia din gură
b) alerga după el, îl lovea și îi smulgea oaia din gură
c) îl apuca de falcă, îl lovea și-l omora
3. Din ce cetate era Ahinoam, soția lui David?
a) Carmel
b) Rama
c) Izreel
4. Ce au jertfit la fiecare șase pași, cei ce duceau chivotul Domnului, din casa lui Obed-Edom?
a) 2 tauri
b) 1 bou și 1 vițel
c) 1 bou și 1 oaie
5. „Căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din ___”
a) păcat
b) întuneric
c) foc

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Ioab
2. Șeia
3. Abiatar
4. Adoram
5. Iosafat

a. mai mare peste oștire
b. preot
c. logofăt
d. mai mare peste dări
e. scriitor

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Cine era căpetenia oștirii Hațorului?
2. Numiți cei 4 oameni trimiși de Domnul, care i-au izbăvit pe evrei din mâna vrăjmașilor, care-i înconjurau.
3. Cine au fost cei ce au alergat înspăimântați înaintea lui Samuel, când acesta s-a dus la Betleem? (2 elemente)
4. Greutatea părului de pe capul lui Absalom era de ___ sute de sicli, după greutatea ___.
5. Cu ce era împodobită cununa împăratului Rabei? (2 elemente)

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Benaia, fiul lui Iehoiada:
a) era în fruntea cheretiților
b) era mai-mare peste toată oştirea lui Israel
c) era în fruntea peletiților
2. Filistenii ziseseră: „Să împiedicăm pe Evrei să-și facă ___”
a) săbii
b) scuturi
c) sulițe
3. Ce cetăți ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic?
a) Sodoma
b) Gomora
c) cetăţile dimprejurul Sodomei și Gomorei

