I

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

1. Elcana se suia în fiecare an la Silo, ca să se închine înaintea Domnului oștirilor și să-I aducă jertfe.
2. Atunci când se ruga cu sufletul amărât și plângea, Ana a făcut o juruință.
3. Omul din Beniamin care a venit la Silo, avea hainele sfâșiate și capul acoperit cu țărână.
4. David a fost cântărețul plăcut al lui Israel.
5. Una din roadele Duhului Sfânt este credincioșia.

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. În ce loc a zis David că DOMNUL a risipit pe vrăjmașii lui, ca niște ape care se rup, când i-a bătut pe Filisteni?
a) Helcat-Hațurim
b) Sela-Hamahlecot
c) Baal-Perațim
2. Cine au fost cei ce i-au zis lui Nahaș, astfel: „Fă legământ cu noi, și-ți vom fi supuși.” ?
a) bătrânii din Iabes
b) toți locuitorii din Iabes
c) toți locuitorii din Ghibea
3. Cel ce-i ducea armele lui Ionatan, arunca în urma lui:
a) moartea
b) frica
c) groaza
4. Saul a zis Domnului Dumnezeului lui Israel să arate adevărul (privitor la miere) și sorțul a căzut pe:
a) Saul
b) Ionatan
c) Ionatan și pe Saul
5. „Căci eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc pentru ___”
a) Dumnezeu
b) neprihănire
c) adevăr

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. dreptul împăratului
2. Saul
3. David a pus
4. Ioşeb-Basşebet
5. Eleazar, fiul lui Dodo

a. şi-a învârtit suliţa peste 800 de oameni
b. i-a obosit mâna şi a rămas lipită de sabie
c. căpetenii peste 1000 şi căpetenii 100
d. căpetenii peste 1000 și căpetenii peste 50
e. căpetenii peste mii și căpetenii peste sute

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Ce a luat Ana să ducă la Templu, când l-a dus pe Samuel în casa Domnului, la Silo? (8 elemente)
2. Numiți cetățile pentru ale căror domni, Filistenii au făcut niște umflături de aur, ca dar pentru vina acestora.
3. Numiți toate cetățile în care Samuel a judecat poporul.
4. De cine trebuiau să-și aducă aminte Pavel și Barnaba, când mergeau să vestească Neamurilor Evanghelia?
5. „Dar când a venit ___, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege […]” (2 elemente)

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Ce au pus Filistenii în carul nou care a fost trimis la Bet-Șemeș?
a) chivotul Domnului
b) lada cu șoarecii de aur
c) două vaci tinere
2. Un om al lui Dumnezeu a venit la Eli și i-a spus următoarele:
a) „Pentru ce călcați voi în picioare jertfele Mele?”
b) „Pentru ce călcați voi în picioare darurile Mele?”
c) „Nu va mai fi niciodată niciun bătrân în casa ta”
3. În care din următoarele locuri nu s-au ascuns bărbații lui Israel, când s-au văzut la strâmtoare?
a) în stânci
b) în turnuri
c) în peșteri

