II.1-2
I.
1.__Edomul s-a răzvrătit împotriva lui Israel după moartea lui Ahab.
2.__Ahazia a căzut de la catul al treilea la Samaria.
3.__Ahazia a trimis soli să întrebe pe Astarteea ca să știe dacă se va vindeca.
4.__Ilie a chemat foc din cer ca să mistuie căpetenia cu cei 50 de oameni care au venit la el din partea lui Ahazia.
5.__Ioram a domnit în locul lui Ahazia.
II.
	Care dintre căpeteniile trimise de Ahazia s-a plecat înaintea lui Ilie.

	Prima		b) a doua	c) a treia

	Unde a spus Ilie lui Elisei prima data că îl trimte Domnul?

	Ierihon		b) Betel		c) Iordan

	Unde a spus Ilie lui Elisei a doua oară că îl trimte Domnul?

	Ierihon		b) Betel		c) Iordan

	Unde a spus Ilie lui Elisei a treia oară că îl trimte Domnul?

	Ierihon		b) Betel		c) Iordan

	Unde erau 50 dintre fiii prorocilor împreună cu Ilie și Elisei?

	Ierihon		b) Betel		c) Iordan

	De unde erau fiii prorocilor care l-au căutat pe Ilie după ce a fost răpit?

	Ierihon		b) Betel		c) Samaria

	Câți copii dintre cei care și-au bătut joc de Elisei au murit?

	32		b) 50		c) 42

	Din care cetate erau apele pe care le-a vindecat Elisei?

	Ierihon		b) Betel		c) Samaria

	Din care cetate erau băieții care și-au bătut joc de Elisei?

	Ierihon		b) Betel		c) Samaria

III. 
	Prin ce l-a ridicat Domnul pe Ilie la cer?
	De unde a plecat Elisei când a vrut Domnul să-l ridice pe Ilie la cer înainte ca să-l trimită undeva?

Cu ce a despărțit Ilie apele Iordanului?
Ce dorință are Elisei față de Ilie înainte ca să fie ridicat Ilie la cer?
Care era condiția lui Ilie ca să-I fie îndeplinită dorința lui Elisei?
În câte bucăți și-a sfâșiat Elisei haina când a fost răpit Ilie?
Cu ce a despărțit Elisei apele Iordanului?
Câți oameni viteji l-au căutat pe Ilie?
Câte zile l-au căutat oamenii viteji pe Ilie?
	Unde era Elisei când s-au întors cei care îl căutau pe Ilie?
	Ce a aruncat Elisei la izvorul apelor pe care le-a vindecat?
	Cum l-au numit pe Elisei copii care și-au bătut joc de el?
Ce animal a sfâșiat copii care și-au bătut joc de Elisei?
	Cum l-au prezentat pe Ilie ca fiind prezentat, trimișii lui Ahazia?
IV.
	Ce i-a despărțit pe Ilie și Elisei când a fost răpit Ilie?

	Vârtej de vânt		b) car de foc		c) cai de foc

	Unde spun fiii prorocilor că ar fi putut fi dus Ilie de Duhul Domnului?

	Vale		b) munte		c) peșteră

	Ce spune Elisei că nu va veni din apele pe care el le-a vindecat?

	Sterpiciune	b) nenorocire		c) moarte
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