II.3
I.
1.__Ioram a început să domnească peste Israel în al 18-lea an al lui Iosafat.
2.__Ioram a domnit 12 ani.
3.__Ioaram a dărâmat stâlpii astarteei pe care i-a făcut tatăl lui.
4.__Împăratul Edomnului îi plătea bir lui Ioaram.
5.__după moartea lui Ahab, împăratul Moabului s-a răsculat împotriva lui Ioaram.
II.
	După câte zile au rămas fără apă împărații lui Israel, Edomului și lui Iuda când mergeau la luptă împotriva Moabului?

	5	b) 7	c) 10

	Ce spun slujitorii împăratului lui Israel despre Elisei că era?

	Slujitorul lui Ilie		b) cel care a înmulțit untdelemnul văduvei	c) cel care turna apă pe mâinile lui Ilie

	Pentru care dintre împărați a fost de acord Elisei să vorbească din partea Domnului?

	Împăratul lui Israel	b) împăratul lui Iuda	c) împăratul Edomului

	Ce instrument a cerut Elisei împăraților să-i aducă înainte de a vorbi Dumnezeu prin el în lupta celor 4 împărați?

	Arfă	b) alăută	c) fluier

	Câți oameni a luat împăratul Moabului după ce a pierdut lupta cu cei 3 împărați ca să-și croiască drum până la împăratul Edomului?

	600	b) 700		c) 800

III. 
	Pe ce drum a spus Ioaram să meargă împotriva împăratului Moabului?
	Ce le-a vorbit Domnul prin Elisei celor 3 împărați să facă în valea în care se aflau?
	Cu ce spune Domnul prin Elisei că vor strica evreii ogoarele cele mai bune ale moabiților?
	În ce moment al zilei s-a umpult țara de apă după cuvântul lui Elisei înainte de lupta împotriva Moabului?
	De unde a venit apa care a umplut țara înainte de lupta împotriva Moabului?
	În ce moment al zilei au văzut moabiții că apele erau ca sângele?
	Cu ce s-au omorât moabiții între ei?
	Care cetate ce apaținea Moabiților au bătut prăștiașii evrei?
	Ce au adus ca ardere de tot împăratul Moabului după înfrângerea din fața evreilor?
	Unde a adus arderea de tot împăratul Moabului după înfrângerea din fața evreilor?

IV.
	Ce bir plătea împăratul Moabului împăratului lui Israel?

	100 de mii de oi		b) 100 de berbeci cu lâna lor	c) 100 de mii de miei 

	Ce spune Iosafat că va fi al/ai lui Ahab când au pornit la luptă împotriva Moabului?

	Poporul		b) oamenii		c) caii

	Pentru ce nu au mai avut apă cei 3 împărați porniți la luptă împotriva Moabului?

	Vite		b) cai		c) oștiri

	Ce spune Domnul prin Elisei că nu vor vedea împărații dar totuși vor vedea ploaie?

	Râuri 		b) ploaie	c) vânt

	Care cetăți spune Domnul prin Elisei că vor nimici evreii din cele moabiților?

	Alese		b) întărite	c) împărătești
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