I

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

1. Împăratul Tirului a trimis lui David lemn de cedru și piatră.
2. Abiel a fost bunicul lui Saul.
3. Saul a fost pus împărat, înaintea Domnului, la Ghibea.
4. Hușai, Architul, a fost prietenul lui David.
5. Pavel spunea că știe să trăiască smerit și în belșug.

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Ce i-a dat lui Saul, femeia din En-Dor, să mănânce?
a) 2 turte
b) azimi
c) un ied gras
2. Cine nu a găsit nici cel mai mic lucru de care să-l învinuiască pe David?
a) Achiș
b) Ionatan
c) Ahimelec
3. Cine erau locuitorii Ierusalimului, înainte ca David să pună mâna pe cetate?
a) Iebusiții
b) Amaleciții
c) Moabiții
4. Care proroc a venit la David să-i spună să meargă din cetățuia care era în țara Moabului?
a) Natan
b) Samuel
c) Gad
5. Cum se ruga Pavel pentru toți frații Filipeni, în toate rugăciunile lui?
a) cu durere
b) cu tristețe
c) cu bucurie

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Benaia
2. Șeba
3. Șimei
4. Ahimaaț
5. Amnon

a. fiul lui David
b. fiul lui Țadoc
c. fiul lui Ghera
d. fiul lui Bicri
e. fiul lui Iehoiada

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Coada suliței lui Goliat era ca un ___ (2 elemente)
2. Cum se numea cea mai mare fiică a lui Saul?
3. La ce cetate se referea Saul când spunea că aceasta este cu porți și zăvoare?
4. Câte pâini, câte burdufuri cu vin și câte legături de smochine a trimis Abigail lui David, pe măgar?
5. Dumnezeul celor ce se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos este ___

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. David spunea, în cântarea lui, că îl înconjuraseră:
a) șivoaiele nimicirii
b) valurile morții
c) legăturile mormântului
2. Ce a făcut-o pe Ana să vorbească, atunci când se ruga la Templu?
a) supărarea
b) prea multa ei durere
c) multa ei amărăciune
3. Pavel le spunea Filipenilor să facă toată lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fie ___
a) fără prihană
b) curați
c) fără vină

