I

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

1. După ce l-a omorât pe Amnon, Absalom a fugit la Gheșur, unde a stat 3 ani.
2. Un om din casa lui Saul, arunca cu pietre după David și după toți slujitorii acestuia.
3. Femeia din Tecoa a tăiat un vițel gras și a copt azimi, pe care le-a pus înaintea lui Saul și ale slujitorilor lui.
4. Rițpa era o țiitoare a lui Saul.
5. Iuda spunea: „Certați pe cei ce se despart de voi.”

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Despre cine este menționat că era fără număr, ca nisipul de pe țărmul mării?
a) Israel
b) Filisteni
c) slujitorii lui David
2. Ce au înjugat la carul nou Filistenii, când au trimis chivotul în câmpul lui Iosua?
a) 2 vaci
b) 2 tauri
c) 2 boi
3. Unde s-au întâlnit Abner cu oamenii lui Iș-Boșet, și Ioab cu oamenii lui David, având loc o luptă aprigă?
a) în Mahanaim
b) la coasta Ama
c) la iazul din Gabaon
4. Cât cântărea cununa de pe capul împăratului Rabei?
a) 1 talant de aur
b) 5000 de sicli de aramă
c) 1000 de sicli de argint
5. Pe cine a nimic Domnul, după ce a izbăvit pe poporul Său din țara Egiptului?
a) pe cei răi
b) pe cei neevlavioși
c) pe cei ce n-au crezut

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Filisteanul
2. David
3. Abner
4. Mefiboșet
5. Abișai

a. „Cine este robul tău, ca să te uiţi la un câine mort ca mine?”
b. „Pentru ce blestemă acest câine mort pe domnul meu, împăratul?”
c. „Pe cine urmăreşti tu? Un câine mort, un purice.”
d. „Ce, sunt câine, de vii la mine cu toiege?”
e. „Oare cap de câine sunt eu…?”

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. În ce cetate era situat câmpul lui Iosua?
2. Ce a adus întreg ca ardere-de-tot, prorocul Samuel, când se ruga pentru Israel ca să învingă pe Filisteni?
3. Cine era iute (rapid) de picioare, ca o căprioară de câmp?
4. Unde a bătut David 18.000 de Edomiți, făcându-și iarăși un nume?
5. Numiți cele 2 orașe menționate, care s-au dedat la curvie.

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Pentru că poporul (evreu) a uitat pe Domnul Dumnezeul lor, El i-a vândut în mâinile:
a) Filistenilor
b) împăratului Moabului
c) lui Sisera
2. Unde a adus David jertfe de mulțumire?
a) în aria lui Aravna, Iebusitul
b) în cetatea lui David
c) la Ghilgal
3. În epistola sa, Iuda spunea către cei păstrați pentru Isus Hristos, să le fie înmulțite:
a) îndurarea
b) pacea
c) dragostea

