I

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

1. David s-a dus la Nob, la preotul Ahimelec, care a alergat speriat înaintea lui.
2. În ziua a doua a lunii noi, Saul s-a aprins de mânie împotriva lui Ionatan.
3. Ahitofel a fost sfetnicul lui David.
4. Saul și-a îndreptat sulița spre Ionatan, ca să-l lovească.
5. „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri: pătrunde
până acolo că desparte simțirile și gândurile inimii.”

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Din Naiot, de lângă Rama, David s-a dus la:
a) Nob
b) Achiș
c) Ionatan
2. Despre care din cei de mai jos se menționează că purta efodul?
a) Ahia
b) Ahimelec
c) Eli
3. Ce trebuia să ia Samuel, ca să ducă la Betleem, pentru a aduce o jertfă DOMNULUI?
a) un vițel
b) un miel sugar
c) oi, boi şi viţei
4. Când a fost pus David de Saul, mai mare peste 1000 de oameni?
a) când Saul avea nevoie de cineva care să cânte bine
b) când Saul l-a îndepărtat de lângă el
c) când David avea în mână capul Filisteanului
5. „Voi pune legile Mele în ___ lor”
a) mintea
b) inimile
c) ambele sunt corecte

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. neascultarea
2. împotrivirea
3. ascultarea
4. păzirea cuvântului Său
5. seceratul grânelor

a. grăsimea berbecilor
b. jertfele
c. minunea
d. închinarea la idoli
e. ghicirea

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. În fața cui a cerut Saul lui Samuel să-l cinstească? (3 elemente)
2. Ce și-a înălțat împăratul Saul la Carmel? (2 elemente)
3. Ce a trimis DOMNUL, în ziua când Samuel a strigat către El, urmând ca poporul să aibă o mare frică? (2 elemente)
4. Ce a rupt DOMNUL deasupra împăratului Saul, când acesta n-a ascultat glasul DOMNULUI? (2 elemente)
5. Ce și-a primit o dreaptă răsplătire? (2 elemente)

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Cu cine a făcut Saul război, după ce a luat (obținut) domnia peste Israel?
a) cu copiii lui Amon
b) cu Moab și cu Edom
c) cu împărații din Țoba
2. David i-a zis Filisteanului că va da stârvurile taberii Filistenilor:
a) păsărilor cerului
b) fiarelor câmpului
c) fiarelor pământului
3. „Luați seama dar, fraților, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă ___ […]”
a) rea
b) neascultătoare
c) necredincioasă

