I

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

1. David a bătut pe Filisteni și i-a smerit.
2. Domnul i-a făcut mare numele lui David, ca numele celor mari de pe pământ.
3. Copilul lui David, născut de Bat-Şeba, a fost greu bolnav, iar David s-a rugat şi a postit pentru el.
4. Samuel a fost îngropat în locuinţa lui la Rama.
5. ---

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. La cine s-a referit împăratul David când le-a zis slujitorilor săi că o căpetenie, un om mare a căzut în Israel?
a) Abner
b) Absalom
c) Saul
2. Cui au fost plăcute cuvintele (sfatul) lui Ahitofel?
a) Absalom
b) bătrânilor lui Israel
c) ambele variante sunt corecte
3. Pe cine au pus să păzească chivotul DOMNULUI, la Chiriat-Iearim?
a) Abinadab
b) Eleazar
c) Obed-Edom
4. DOMNUL i-a spus lui Eli că vrea să pedepsească casa lui, din pricina ___ de care acesta avea cunoștință.
a) nelegiuirii
b) fărădelegii
c) păcatului
5. --a)
b)
c)

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. bucătar
2. Nahaș
3. Absalom
4. doică
5. Amnon

a. groapă mare din mijlocul pădurii
b. Samuel
c. Mefiboșet
d. „un împărat să domnească peste noi”
e. două turte

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Despre cine se menționează că era foarte bogat?
2. Numiți țările pe care le-a străbătut/prin care a trecut Saul, în căutarea măgărițelor, până să ajungă în Țuf.
3. Pentru că au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ înaintea chivotului, preoții lui Dagon ___
4. Femeile slujeau afară, la ușa ___
5. ---

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Din ce va lua cea mai bună parte, împăratul nou cerut de bătrânii lui Israel, conform dreptului acestuia?
a) din viile lor
b) din măslinii lor
c) din rodul semințelor
2. Cine avea capul acoperit sau presărat cu țărână, în anumite contexte?
a) un om din tabăra lui Saul
b) un om din Beniamin
c) Hușai, Architul
3. --a)
b)
c)

