I

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

1. Chis era tatăl lui Saul.
2. Numele Samuel înseamnă „Dumnezeu a văzut”.
3. După ce a murit, Samuel a fost îngropat la Rama, în locuința lui.
4. Bat-Șeba era fata lui Urie.
5. Ioab a luat trei săgeți în mână și le-a înfipt în inima lui Absalom.

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. De câte ori a chemat Domnul pe tânărul Samuel când acesta slujea înaintea Domnului?
a) de 3 ori
b) de 4 ori
c) de 5 ori
2. Când a fost o foamete de trei ani?
a) când Saul era împărat
b) când David era împărat
c) Când Ana se ruga la Templu
3. Despre cine este menționat că erau niște oameni răi și că nu cunoșteau pe Domnul?
a) despre fiii lui Eli
b) despre fiii lui Saul
c) despre Filisteni
4. Despre Natan este scris că era:
a) proroc
b) preot
c) împărat
5. Câte pietre a luat David din pârâu când l-a înfrânt pe Goliat?
a) o piatră
b) 3 pietre
c) 5 pietre

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Nabal
2. Goliat
3. Isai
4. Eli
5. Samuel

a. preot
b. Betleemit
c. Filistean
d. plin de nebunie
e. era plăcut Domnului

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Care este numele fiului lui Ionatan ce era olog de picioare?
2. Cum se numesc cele două soții ale lui Elcana?
3. „___ a bătut miile lui, iar ___ zecile lui de mii.”
4. Cum se numesc cei doi fii ai lui Eli?
5. Unde era casa Domnului pe vremea nașterii lui Samuel?

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Din ce l-a izbăvit Domnul pe David?
a) din gheara leului
b) din laba ursului
c) din orice primejdie
2. Care din mesajele de mai jos făceau parte din cântarea Anei?
a) „Mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei”
b) „Nu mai vorbiți cu atâta îngâmfare”
c) „Cei ce erau flămânzi se odihnesc”
3. Care erau cele 3 nenorociri din care trebuia să aleagă David una, în urma păcatului său cu Bat-Șeba?
a) 7 ani de foamete
b) să fugă 3 luni dinaintea vrăjmașilor
c) 3 zile de ciumă în țară

