I

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

1. Ogorul lui Ioab era lângă ogorul lui Absalom.
2. David a cerut 5 pâini de la preotul Ahimelec.
3. Împăratul David a șezut ca de obicei pe scaunul lui, lângă perete.
4. Dumnezeu mișcase inima unor ostași.
5. „Căci noi, prin Duhul, așteptăm prin credință nădejdea mântuirii.”

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Cine a arătat bunăvoință lui David?
a) Hanun
b) oamenii din Iabesul Galaadului
c) împăratul fiilor lui Amon
2. Cine a băgat de seamă că inima împăratului David era aprinsă de dor după Absalom?
a) Ionadab
b) Natan
c) Ioab
3. În care din următoarele cetăți, Saul nu a făcut numărătoarea poporului?
a) Bezec
b) Telaim
c) Mahanaim
4. Cine au fost cei care au coborât din car chivotul DOMNULUI, și lada de lângă el, la Bet-Șemeș?
a) locuitorii cetății
b) bătrânii cetății
c) Leviții
5. Pavel le spunea Galatenilor că odinioară, când ei nu cunoșteau pe Dumnezeu, erau robiți celor ce din firea lor, nu sunt:
a) stăpâni
b) învățători
c) dumnezei

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. săracul
2. bogatul
3. femeia din En-Dor
4. Samuel
5. Nabal

a. un vițel gras
b. un vițel
c. oi și boi
d. o mielușea
e. capre

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Câți fii și câți robi avea Țiba? (ordinea importantă)
2. Ce fel de vase a adus Ioram, împăratului David, pe care acesta le-a închinat DOMNULUI?
3. Ce făceau locuitorii din Bet-Șemeș, înainte să zărească chivotul lui Dumnezeu? (2 elemente)
4. Câți tineri Amaleciți au scăpat dinaintea lui David și pe ce au încălecat aceștia când au fugit?
5. „Tot așa și noi, când eram nevârstnici, eram sub ___ începătoare ale lumii.” (2 elemente)

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Despre ce l-a întrebat împăratul David pe Urie, atunci când l-a chemat la el?
a) despre starea lui Ioab
b) despre starea poporului
c) despre mersul războiului
2. Ce a făcut David după ce a aflat că fiul său, pe care-l născuse Bat-Șeba a murit?
a) s-a sculat de la pământ
b) s-a tuns
c) s-a dus în casa Domnului
3. Pavel a zis că nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur:
a) nu sunt nimic
b) n-au vreun preț
c) nu aduc mântuire

