
 

 

 

  

 

 

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

1. Ilie a adormit sub un stejar iar un înger l-a atins și i-a zis să se scoale și să mănânce. 

2. Focul care s-a coborât din cer a mistuit pe două din căpeteniile trimise de Ahazia la Ilie. 

3. Domnul și-a scos poporul din Egipt, din mijlocul unui cuptor de fier. 

4. În chivot erau cele două table de piatră, pe care le-a pus Moise în el la Horeb. 

5. Omul lui Dumnezeu i-a zis femeii din Sarepta să-și vândă untdelemnul și să-și plătească datoria. 

 

II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)  

(doar un răspuns corect) 

1. Ale cui sunt cuvintele: „Cine încinge armele să nu se laude ca cel ce le pune jos!” ? 

a. Ilie 

b. Ahab 

c. Ben-Hadad 

2. Ce răspuns i-a dat Ilie lui Elisei când acesta din urmă i-a cerut o îndoită măsură din duhul său? 

a. „Bun lucru ceri” 

b. „Greu lucru ceri” 

c. „Mare lucru ceri” 

3. Care împărat și-a adus pe fiul său întâi născut ca ardere-de-tot pe zid? 

a. împăratul lui Israel 

b. împăratul Edomului 

c. împăratul Moabului 

4. Care din indicațiile de mai jos l-au ajutat pe Ahazia să-l recunoască pe Ilie, tișbitul? 

a. era îmbrăcat cu o manta de in subțire 

b. era îmbrăcat cu o manta de păr 

c. era încins cu efod 

5. Cine i-a spus lui Ilie astfel: „Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine, la ceasul 

acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei (prorocii lui Baal).” ?         
                                            
a. Ahab 

b. Izabela 

c. solul trimis de Izabela 

 

III. Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare) 

1. femeia bogată din Sunem  a.  Ieroboam 

2. văduva din Sarepta  b.  Elisei  

3. era lepros   c.  Naaman  

4. slujitorul lui Solomon  d.  avea un fiu cu o boală cumplită, încât n-a mai rămas suflare în el 

5. era proroc   e.  i-a dat lui Elisei să mănânce și i-a pregătit o odaie 
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IV. Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

1. Cine i-a zis lui Ilie astfel: „Lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma.” ? 

2. Cine a lovit apele cu o manta, astfel încât acestea s-au despărțit în două, făcând loc de trecere? 

3. Cum se numește prorocul despre care Ahab a zis că nu-i prorocește nimic bun? 

4. Din cetatea Betel au ieșit niște _____ care și-au bătut joc de Elisei. 

5. Cine era slujitorul lui Elisei? 

 

 

V. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare) 

(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect) 

1. Ce a făcut Ahab după ce a auzit pedeapa Domnului, rostită prin Ilie, tișbitul, împotriva casei lui? 

a. și-a rupt hainele 

b. și-a pus un sac pe cap 

c. a postit 

2. Solomon a cerut Domnului, în rugăciune, să-i dea: 

a. o inimă pricepută ca să judece pe poporul Său 

b. o inimă pricepută ca să deosebească binele de rău 

c. viață lungă 

3. Ce au fost scrise în cartea Cronicilor împăraților lui Israel? 

a. cum a făcut război și cum a domnit Ieroboam 

b. casa de fildeș pe care a zidit-o Ahab 

c. toate cetățile pe care le-a zidit Ahab 
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