I

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

1. „Îmi deprinde mâinile la luptă şi braţele mele întind arcul de aramă.”
2. Măgarul pe care era călare Absalom, a pătruns sub ramurile încâlcite ale unui mare stejar.
3. Cetatea Abel-Bet-Maaca a fost scăpată de o femeie înțeleaptă, care a stat astfel de vorbă cu Ioab.
4. Benaia, fiul lui Iehoiada a ucis un leu într-o zi când căzuse zăpadă.
5. Pavel spunea să ne purtăm sarcinile unii altora, și vom împlini astfel porunca lui Hristos.

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. De unde era femeia despre care este menționat că era iscusită?
a) Carmel
b) En-Dor
c) Tecoa
2. Ce folosea deseori David, atunci când întreba pe Domnul, pentru o cauză anume?
a) efodul lui Abiatar
b) mantia lui Abiatar
c) brâul lui Abiatar
3. Ce nu va îndepărta Dumnezeu de la urmașul lui David, cum a îndepărtat de la Saul?
a) bunătatea Lui
b) îndurarea Lui
c) harul Lui
4. Cine le-a ras barba pe jumătate și le-a tăiat hainele pe jumătate, slujitorilor lui David?
a) Hanun
b) Achiș
c) Absalom
5. Câte zile a rămas Pavel la Chifa, la Ierusalim?
a) 5
b) 7
c) 15

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. cetățuia Sionului
2. Obed-Edom
3. scuturile de aur
4. Betah și Berotai
5. casa lui Țiba

a. Hadadezer
b. cetatea lui David
c. robii lui Mefiboșet
d. slujitorii lui Hadadezer
e. Gat

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Din ce cetate era Ira, care avea funcția de slujbaș de stat al lui David?
2. Cine s-a dus la David în pădure, în pustia Zif, ca să-i întărească încrederea în Dumnezeu?
3. Ce cetate i-a dat Achiș, împăratul Gatului lui David în care să locuiască?
4. Cine îngrijise de împăratul David, în timpul șederii acestuia la Mahanaim?
5. Pavel spunea că dacă ești fiu, ești și ___, prin Dumnezeu.

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Cine s-a ascuns într-o fântână?
a) Ionatan
b) preoții Țadoc și Abiatar
c) Ahimaaț
2. Ionatan, fiul lui Saul:
a) a omorât un om de statură înaltă
b) a omorât un om care avea 6 degete la fiecare mână
c) a omorât un om care avea 6 degete la fiecare picior
3. „Să nu umblăm după o slavă deșartă ___”
a) urându-ne unii pe alții
b) întărâtându-ne unii pe alții
c) pizmuindu-ne unii pe alţii

