I

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

1. La întoarcerea lui David de la omorârea Filisteanului, femeile au ieșit cântând și jucând înaintea lui David.
2. Când Ionatan a gustat din mierea din pădure, fața i s-a luminat.
3. Saul era din seminția lui Beniamin.
4. Soco era o cetate a lui Iuda.
5. Văzând că David izbutea totdeauna, Saul se temea de el.

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Cine era împăratul lui Amalec?
a) Achiș
b) Nahaș
c) Agag
2. De câte ori a trimis împăratul Saul niște oameni în Naiot, să-l aducă pe David de acolo?
a) o singură dată
b) de 2 ori
c) de 3 ori
3. Unde a făcut David pe nebunul, comportându-se foarte diferit, din frica împăratului acelui loc?
a) Naiot
b) Gat
c) Moab
4. De către cine au fost omorâți preoții din Nob?
a) alergătorii lui Saul
b) Doeg
c) Abner
5. Cine a scăpat de la măcelul făcut de Saul în cetatea Nob?
a) Ahimelec
b) Abiatar
c) Ahitub

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Ahimelec
2. Adulam
3. Heret
4. Maon
5. Hușai

a. Architul
b. peșteră
c. pădure
d. pustie
e. Nob

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Cine a rostit cuvintele: „[…] căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca
şi printr-un mare număr”?
2. Cine i-a astupat lui Israel drumul la ieșirea acestuia din Egipt?
3. Cui i-a spus Samuel ca o mustrare următoarele: „Îi plac Domnului mai mult arderile-de-tot și jertfele decât
ascultarea de glasul Domnului”?
4. Cum se numește valea în care David l-a omorât pe Goliat?
5. Cine a vorbit (de) bine tatălui său despre David, când acesta din urma avea viața în pericol?

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Care din următoarele afirmații sunt adevărate cu privire la Goliat?
a) avea niște tureci de aramă
b) avea o pavăză de aramă
c) avea o suliță care cântărea 600 de sicli de aramă
2. După ce Samuel l-a uns ca împărat pe Saul, i-a spus acestuia faptul că:
a) va găsi 3 oameni la mormântul Rahelei
b) va ajunge de la mormântul Rahelei la stejarul din Tabor
c) va ajunge de la mormântul Rahelei, și apoi de la stejarul din Iabes, la Ghibea Elohim
3. Pe cine au chemat Filistenii ca să întrebe ce să facă cu chivotul Domnului?
a) căpetenia oștirii
b) preoți
c) ghicitori

