I

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

1. Penina o înțepa pe Ana deseori, ca s-o facă să se întristeze.
2. Fiii lui Eli nesocoteau darurile Domnului.
3. În Cântarea Anei este scris că ai Domnului sunt stâlpii pământului pe care a așezat El lumea.
4. Când Dumnezeu l-a chemat ultima dată pe Samuel, acesta din urmă a zis: „Vorbește, căci robul Tău ascultă.”
5. Înainte să ajungă vestea că Israel a fost bătut de Filisteni, este scris că Eli aștepta și că avea inima neliniștită
pentru chivotul lui Dumnezeu și pentru fiii lui.

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Zalele de solzi ce alcătuiau armura ce o purta Goliat, aveau o greutate de:
a) 5000 de sicli de aramă
b) 5000 de sicli de argint
c) 600 de sicli de fier
2. Păzirea cuvântului lui Dumnezeu face mai mult decât:
a) jertfele
b) grăsimea taurilor
c) grăsimea berbecilor
3. Câți oameni care purtau efodul de in au murit la porunca lui Saul, din invidie pentru David?
a) 75
b) 85
c) 100
4. În Maon era un om foarte bogat, pe nume:
a) Nabal
b) Chis
c) Barzilai
5. David a locuit în țara Filistenilor timp de:
a) 1 an și 4 luni
b) 1 an și 6 luni
c) 2 ani

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Bat-Șeba
2. Abigail
3. David
4. Saul
5. Tamar

a. mai frumos decât oricare din copiii lui Israel
b. frumos la chip și cu ochi frumoși
c. sora lui Absalom
d. femeie cu judecată şi frumoasă la chip
e. foarte frumoasă la chip

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. „Tot Israelul, de la ___ până la Beer-Şeba, a cunoscut că Domnul pusese pe ___ proroc al Domnului.”
2. Cine s-a temut din ce în ce mai mult de David, fiindu-i vrăjmaș toată viața?
3. Cine i-a dat lui David sabia lui Goliat?
4. A cui era nevasta (soția) care a născut atunci când a auzit vestea despre luarea chivotului lui Dumnezeu?
5. Care era următoarea cetate în care a fost dus chivotul lui Dumnezeu, la scoaterea acestuia din Asdod?

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Cui va zidi Domnul o casă stătătoare?
a) lui David
b) preotului credincios care va lucra după inima Lui
c) preotului credincios care va lucra după sufletul Lui
2. În casa cui a fost dus chivotul Domnului?
a) Abinadab
b) Dagon
c) Saul
3. Împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât:
a) terafimii
b) ghicirea
c) închinarea la idoli

