II.10
I. 1.__Cei 40 de fii ai lui Ahab locuiau la Samaria.
2.__Se spunea despre Iehu că nu a putut să-i stea împotrivă nici un împărat.
3.__Grămezile cu capetele fiilor lui Ahab au fost puse în mijlocul Samariei.
4.__Iehu a locit pe cei care au rămas din casa lui Ahab la Samaria.
5.__Iehu a omorât pe frații lui Ahazia, împăratul lui Iuda în număr de 70.
II.
	Cine îi creștea pe fiii lui Ahab?

	Căpeteniile lui Izreel	b) bătrânii cetății	c) mai marii cetății

	Unde i-a omorât Iehu pe frații lui Ahazia?

	Pe drum	b) la coliba de întâlnire		c) la fântâna colibei de întâlnire

	Cu cine s-a întâlnit Iehu după ce i-a omorât pe frații lui Ahazia?

	Ionadab	b) Ahazia	c) Atalia

	Câți oameni a pus Iehu să păzească templul lui Baal când i-a omorât pe slujitorii acestuia?

	42		b) 70		c) 80

	Cu ce i-au lovit pe slujitorii lui Baal?

	Ascuțișul sabiei		b) săgeata	c) pietrele

III. 
	De unde au scos slujitorii lui Iehu stâlpii Astarteei ca să-i ardă?
	În ce au prefăcut slujitorii lui Iehu templul lui Baal?
	Până la al câtelea neam îi promite Dumnezeu lui Iehu că vor ședea pe scaunul de domnie al lui Israel urmașii lui?
	Cine l-a bătut pe Israel la toate hotarele lui pe vremea lui Iehu?

Cine a domnit în locul lui Iehu?
	Cât timp a domnit Iehu?
	Unde i-a întâlnit Iehu pe frații lui Ahazia?
	Cu cine a mers Iehu în templul lui Baal când a strâns slujitorii acestuia?
IV.
	La cine a trimis scrisori Iehu la Samaria?

	Căpeteniilor din Izreel		b) îngrijitorilor fiilor lui Ahab	c) bătrânilor

	Ce spune Iehu că au cu ei destinatarii scrisorilor trimise de el la Samaria?

	Cetate întărită		b) arme		c) care și cai

	Cine i-a dat răspuns la scrisorile lui Iehu trimise la Samaria?

	Căpetenia cetății	b) căpetenia casei împărătești	c) îngrijitorii fiilor lui Ahab

	Pe cine din ai lui Ahab i-a omorât Iehu?

	Prietenii lui	b) pe mai marii lui	c) preoții lui

	Pe cine a chemat Iehu la el dintre ai lui Baal?

	Prorocii		b) preoții	c) slujitorii

	Ce au adus în templul lui Baal, Iehu împreună cu slujitorii lui Baal?

	Arderi de tot	b) jertfe de muțumire		c) jertfe

	Cui a dat poruncă Iehu să lovescă slujitorii lui Baal?

	Celui ce păzea odaia veșmintelor	b) dregătorii	c) căpeteniile
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