I

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

1. Saul i-a zis lui David că acesta din urmă va face lucruri mari și va birui.
2. Cei care l-au rănit greu pe Saul în lupta cu Filistenii, au fost arcașii.
3. David a poruncit ca copiii lui Iuda să învețe cântarea de jale pe care el a alcătuit-o.
4. Domnul l-a izbăvit pe David din gura leului.
5. Iș-Boșet, fiul lui Saul, era în vârstă de 40 de ani când s-a făcut împărat al lui Israel.

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Unde au stat de vorbă prima dată Samuel și Saul, înainte ca cel din urmă să fie uns ca împărat?
a) pe înălțime
b) în țara Șalișa
c) pe acoperișul casei
2. Câți oameni s-au coborât cu Saul în pustia Zif ca să-l caute pe David?
a) o parte din ostaşi
b) aproape 600 de inşi
c) 3000 de oameni aleși din Israel
3. De către cine a fost arsă cetatea Țiclag?
a) Filisteni
b) Amaleciți
c) David
4. Cine l-au îngropat pe Saul?
a) niște oameni din Rama
b) niște oameni din Iabesul Galaadului
c) bărbații lui Iuda
5. Care din cele de mai jos nu era nevasta (soția) lui David?
a) Egla
b) Merab
c) Abigail

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Saul
2. David
3. sabia lui Goliat
4. Cheila
5. sabia lui Saul

a. pulpana hainei lui Samuel
b. „Domnul nu mântuie nici prin sabie, nici prin suliță”
c. învelită într-un covor
d. cetate cu porți și zăvoare
e. „nu se învârtea niciodată în vânt”

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. „Acela care se numește azi proroc, se numea odinioară ___”
2. Cine a pierdut măgărițele tatălui său?
3. „Astfel, cu o ___ și cu o ___, David a fost mai tare decât ___.”
4. „___ înainta dimineața și seara, și s-a înfățișat astfel timp de ___ de zile.”
5. Câți tineri a trimis David la Nabal, în Carmel, după moartea lui Samuel?

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Cine era căpetenia păstorilor lui Saul?
a) Doeg
b) Abner
c) un Edomit
2. Care din următoarele afirmații sunt adevărate cu privire la Mefiboșet?
a) s-a născut olog de amândouă picioarele
b) era fiul lui Ionatan
c) avea vârsta de 5 ani când a auzit că Saul și Ionatan au murit
3. Ce instrumente sunt menționate când David și toată casa lui Israel cântau înaintea DOMNULUI?
a) lăute și arfe
b) timpane și fluiere
c) țimbale

