II.14  I.
1.__Amația a început să domnească în Iuda în al doilea an al lui Ioas.
2.__Amația avea 29 de ani când a devenit împărat.
3.__ Amația a domnit 25 de ani în Iuda.
4.__Mama lui Amația se numea Atalia.
5.__Când s-a întărit împărăția în mâinile lui Amația, acesta a omorât pe slujitorii săi care l-au omorât pe tatăl lui.
II.
	Câți edomiți a bătut Amația în Valea Sării?

	7.000		b) 10.000	c) 12.000

	Cui i-a spus Ioas pilda cu spinul din Liban?

	Amația		b) Azaria	c) Ieroboam, al doilea

	Unde s-a întâlnit Ioas cu Amația și l-a prins pe acesta?

	Gat-Hefer	b) Beer-Șeba		c) Bet-Șemeș

	Câți ani a mai trăit Amația după moartea lui Ioas?

	15		b) 25		c) 29

	La cine a fugit Amația când s-a uneltit împotriva lui?

	Lachiș		b) Azaria	c) Hazael

	Unde s-a făcut uneltirea împotriva lui Amația?

	Gat-Hefer	b) Beer-Șeba		c) Bet-Șemeș

III. 
	Ce nu a stricat Amația în timpul domniei lui?
	De ce nu a ucis Amația fiii ucigașilor tatălui lui?

Care cetate a luat Amația în timpul războiului cu edomiții și cum a numit-o?
	Unde a făcut Ioas o spărtură în zidul Ierusalimului?
	Cine a domnit în locul lui Ioas împăratul lui Iuda?
	Cu ce l-au dus pe Amația la Ierusalim ca să-l îngroape?
	Cine a domnit în locul lui Amația și câți ani a avut când a devenit împărat?
	Care cetate a zidit-o Azaria și a dus-o sub stăpânirea lui Iuda?
	Când a început Ieroboam al doilea să domnească și câți ani a domnit?
Ce hotare a luat Ieroboam al doilea și prin cine a vestit lucrul acesta?
	Cine a domnit în locul lui Ieroboam al doilea?
IV.
	Ce a luat Ioas împăratul lui Israel din Casa Domnului și din casa împăratului după ce a bătut Iuda?

	Aurul		b) argintul		c) vasele

	Ce a văzut Domnul că a ajuns prea mare în Israel și în care se aflau copiii lui Israel?

	Necazul		b) nenorocirea		c) strâmtorarea

	Ieroboam al doilea a adus iarăși sub stăpânirea lui Israel:

	Hamatul	b) Damascul		c) Ramotul din Galaad
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