I

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

1. Ionadab era un om foarte șiret.
2. „Rămâneţi dar tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul Legii.”
3. Barzilai era un om foarte bogat.
4. Oasele lui Saul și ale lui Ionatan au fost îngropate în mormântul lui Chis.
5. Tit era Grec iar Chifa era Iudeu.

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. „În tot timpul vieţii lui Saul a fost un război înverşunat împotriva Filistenilor, şi, de îndată ce Saul zărea
vreun om ___ îl lua cu el.”
a) tare și voinic
b) războinic
c) care vorbește bine
2. Ce popor s-a purtat cu bunăvoință față de copiii lui Israel, când aceștia s-au suit din Egipt?
a) Amaleciții
b) Cheniții
c) Moabiții
3. Cu ce a învelit Mical terafimul cu care l-a înșelat pe Saul?
a) cu păr de capră
b) cu o haină
c) cu piele de capră
4. „Şi dacă sînteţi ai lui Hristos, sînteţi „sămînţa“ lui Avraam, moştenitori prin ___”
a) făgăduinţă
b) credință
c) har
5. Pavel le-a zis galatenilor: „Voi păziţi ___”
a) zile, luni și ani
b) luni, vremi și ani
c) zile, luni, vremi și ani

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Bat-Șeba
2. Mical
3. Itra
4. Nahaș
5. Ahimelec

a. Israelitul
b. fata lui Eliam
c. Amonitul
d. fata lui Saul
e. Hetitul

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Unde a pus David armele lui Goliat, după ce l-a omorât?
2. Cine l-a omorât pe Abner? (2 nume) Specificați și în ce cetate acesta a fost omorât.
3. Ce nume i-a pus Natan lui Solomon, după ce acesta s-a născut?
4. Care este numele pus de Absalom stâlpului de aducere aminte, ridicat în valea împăratului?
5. Despre cine sau ce spune Pavel că este mama noastră?

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Cu ce venea Goliat spre David, conform spuselor fiului lui Isai?
a) cu sabie
b) cu suliță
c) cu pavăză
2. Câtă vreme moştenitorul este nevârstnic:
a) este sub epitropi
b) este sub îngrijitori
c) nu se deosebeşte cu nimic de un rob
3. Care din fiii lui David s-a născut la Ierusalim?
a) Absalom
b) Solomon
c) Adonia

