II.13
I.
1.__Ioahaz a început să domnească peste Israel în al 23-lea an al lui Ioas, fiul lui Ahazia.
2.__După ce au scăpat din mâna sirienilor, evreii au locuit în pustiu.
3.__Ioas, fiul lui Ioahaz, a început să domnească în al 37-lea an al lui Ioas, împăratul lui Iuda.
4.__În anul următor morții lui Elisei au intrat în Israel cete de sirieni.
5.__Elisei era bolnav de picioare.
II.
	Cât timp a domnit Ioahaz?

	40 ani		b) 17 ani	c) 16 ani

	Cât timp a domnit Ioas, fiul lui Ioahaz?

	40 ani		b) 17 ani	c) 16 ani

	De cine era asuprit Ioahaz când s-a rugat Domnului?

	Sirieni		b) moabiți	c) edomiți

	Despre războiul cu cine este scris în cartea Cronicilor despre Ioas, fiul lui Ioahaz?

	Hazael		b) Ben-Hadad		c) Amația

	Cine s-a coborât la Elisei când era bolnav?

	Amația		b) Ioahaz	c) Ioas

III. 
	Cine a domnit în loculi lui Ioahaz?
	Cine a domnit în locul lui Ioas, fiul lui Ioahaz?

Unde i-a zis Elisei împăratului lui Israel să tragă cu săgeata prima data?
	Unde i-a zis Elisei împăratului lui Israel să tragă cu săgeata a doua oară?
	De câte ori a lovit împăratul lui Israel cu săgețile a doua oară? 
	De câte ori a zis Elisei că trebuia să lovească împăratul lui Israel cu săgețile a doua oară?
	Unde i-a spus Elisei împăratului lui Israel că-i va bate pe Sirieni?
	Ce a luat Ioas, fiul lui Ioahaz de la Ben-Hadad, fiul lui Hazael?
Cine l-a asuprit pe Ioahaz în tot tompul vieții lui?
IV.
	În mâinile cui a dat Domnul pe Israel în timpul lui Ioahaz?

	Hazael		b) Ben-Hadad		c) Amația

	Ce a lăsat Domnul din poporul lui Ioahaz în urma războiului cu sirienii?

	10.000 de pedeștri	b) 10 care	c) 50 de călăreți

	Ce i-a zis Elisei împăartului lui Israel să i-a?

	Săgeți		b) scut		c) arc
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