I

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

1. David făcea dreptate și judecată la tot poporul lui.
2. Mica a fost fiul lui Mefiboșet.
3. Solomon a fost iubit de Domnul.
4. Fiii lui Eli se culcau cu femeile care slujeau afară, la ușa Templului.
5. „Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu.”

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. În câte cete a împărțit Saul poporul care a pătruns în tabăra Amoniților, bătându-i pe aceștia?
a) 2
b) 3
c) 4
2. Unde se găsea miere, în pădure, când Ionatan a gustat din aceasta?
a) în copaci
b) pe fața pământului
c) în stânci
3. Cât timp a locuit Absalom la Ierusalim, fără să vadă fața împăratului (David)?
a) 2 luni
b) 3 luni
c) 2 ani
4. Cine l-a însoțit pe împăratul (David), în locul lui Barzilai, spre Ghilgal?
a) Chimham
b) Bicri
c) Ioab
5. Din ce seminție era Pavel?
a) Beniamin
b) Iuda
c) Efraim

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Abner
2. Asael
3. Saul
4. Samuel
5. Ahitofel

a. și-a pus casa în rânduială
b. a fost îngropat la Rama
c. a fost îngropat în țara lui Beniamin
d. a fost îngropat la Betleem
e. a fost îngropat la Hebron

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Cui au slujit copiii lui Israel, când au păcătuit și au părăsit pe Domnul? (2 elemente)
2. Care din soțiile lui David au fost luate prinse (captive) de către Amaleciți?
3. „___ şi ___ să nu intre în Casa Domnului.”
4. Cine au fost cei ce au venit în ajutorul lui Hadadezer, împăratul din Țoba?
5. „Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și ___ pentru El.”

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. David și-a ales din pârâu 5 pietre netede:
a) și le-a pus în traistă
b) și le-a pus în buzunar
c) pe care le-a ținut în mână
2. Care din următoarele le-au primit David și poporul, ca să mănânce, când au ajuns la Mahanaim?
a) orz și linte
b) grâu prăjit și unt
c) brânză de vacă
3. Cine le-au trimis sănătate Filipenilor?
a) frații care erau cu Pavel
b) toți sfinții
c) cei din casa Cezarului

