II.4
I.
1.__Femeia căreia i-a înmulțit untdelemnul Elisei era dintre fii prorocilor.
2.__Femeia căreia i-a înmulțit untdelemnul Elisei avea un singur fiu.
3.__Elisei îi spune femeii să ceară vase goale de la rude și prieteni.
4.__Femeia căreia i-a înmulțit untdelemnul Elisei era din Sunem.
5.__Când s-a întors Elisei la Ghilgal, în țară bântuia o foamte.
II.
	Câte vase de untdelemn mai avea femeia căreia i-a înmulțit untdelemnul Elisei?

	1	b) 2		c) 3

	Pe cine a trimis Elisei să o cheme pe femeia din Sunem care i-a făcut o camera de locuit, ca să o întrebe ce să facă pentru ea?

	Bărbatul femeii		b) fiul femeii		c) Ghehazi

	Unde s-a dus fiul femeii din Sunem la tatăl lui, atunci când s-a simțit rău?

	La câmp	b) la semănători	c) la secerători

	Unde a mers femeia din Sunem la Elisei, când i-a murit băiatul?

	Ghilgal		b) muntele Carmel	c) la muntele Horeb

	Ce a făcut femeia din Sunem, când a ajuns la Elisei, după ce i-a murit băiatul?

	S-a închinat	b) s-a aruncat cu fața la pământ		c) i-a îmbrățișat picioarele

III. 
	Unde a stat până a murit/când a murit fiul femeii din Sunem?
	Unde l-a culcat femeia din Sunem pe fiul ei după ce a murit?
	Ce a spus Elisei lui Ghehazi să pună pe fața copilului când ajunge la el?
	Ce a făcut copilul prima dată după ce s-a trezit de față cu Elisei?

De câte ori s-a întins Elisei peste fiul femeii din Sunem până s-a trezit
	Ce legume sălbatică au tăiat în ciorbă, fii prorocilor, și era otrăvitoare?
	Ce le-a zis Elisei săpună în oala cu ciorba otrăvitoare?
	De unde era omul care i-a adus lui Elisei pâine din cele dintâi roade?
	Câți oameni a hrănit Ghehazi cu pâinile primite de Elisei?
IV.
	Ce a pus femeia din Sunem în camera făcută pentru Elisei?

	Sfetnic		b) masă		c) pat

	Cui i se oferă Elisei să vorbească despre femeia din Sunem, dacă dorea ea acest lucru?

	Preotului	b) căpetenia oștirii	c) împăratului

	Ce i-a cerut femeia din sunem bărbatului ei să-i dea, când a plecat la Elisei?

	Măgărița	b) daruri	c) slujitori

	Bărbatul femeii din Sunem o întreabă: Pentru ce vrei să te duci astăzi la Elisei? Doar nu este nici….nici….

	Jertfă de seară		b) lună nouă	c) sabat

	Ce îi spune Elisei lui Ghehazi să facă înainte de a pleca spre fiul mort al femeii din Sunem?

	Să i-a toiagul	b) să-și încingă mijlocul		c) să ia cornul cu untdelemn

	Ce a adus un om lui Elisei din cele dintâi roade?

	Spice noi	b) 20 de pâini de orz		c) 3 cori de floare de făină









Răspunsuri:
	1. A(v1)	2. F(v1)		3. F(v3)		4. F(v8)		5. A(v38)
	1.a(v2)	2.c(v12)		3.c(v18)		4.b(v25)	5.c(v27)	
	1. Până la amiază/pe genunchii mamei sale (v20)

2. pe patul omului lui Dumnezeu, Elisei (v21)
3. toiagul lui Elisei (v29)
4. a strănutat de 7 ori și a deschis ochii (v35)
5. două ori (v35)
6. curcubete (v39)
7. făină (v41)
8. Baal-Șalișa (v47)
9. 100 (v43)
	1.abc(v10)		2.bc(v13)	3.ac(v22)	4.bc(v23)	5.ab(v29)	6.ab(v42)


