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I.
1.__Ahaz a început să domnească în al 17-lea am al lui Pecah.
2.__ Ahaz a domnit peste Iuda 20 de ani.
3.__ Ahaz avea 17 ani când a devenit împărat.
4.__În locul lui Ahaz a domnit fiul său Ezechia.
5.__ Ahaz a cerut ajutor lui Ben-Hadad împăratul Siriei în lupta împăratului lui Israel.
II. 
	Ce lucru rău a făcut Ahaz la fel cum făceau neamurile?
	Cine a locuit în Elat după ce au fost izgoniți evreii?
	Cine a izgonit evreii din Elat?
	Împotriva cui s-a suit împăratul Asiriei la cererea lui Ahaz?

Cine l-a omorât pe Rețin?
Unde a dus împăratul Asiriei locuitorii Damascului?
Ce a îndepărtat dinaintea casei, Ahaz, la venirea în Damasc și de ce?
Ce a sfărâmat împăratul Ahaz la Damasc?
III.
	Unde a adus poporul jertfe și tămâie în timpul lui Ahaz?

	Înălțimi		b) pe dealuri	c) sub copacii verzi

	Care împărați s-au suit împotriva lui Ahaz?

	Remalia împăratului lui Israel		b) Rețin, împăratul Siriei	c) Pecah, împăratul lui Israel

	Ahaz îi cere ajutor împăratului Asiriei pentru a-l izbăvi din mâna împăratului:

	Siriei		b) Damascului		c) lui Israel

	Ce dar i-a dat Ahaz împăratului Asiriei pentru a-i veni în ajutor?

	Aur		b) argint		c) pietre scumpe

	Ce a trimis Ahaz preotului Urie pentru a face altarul?

	Aur		b) înfățișarea altarului		c) chipul altarului

	Ce a ars pe altar preotul Urie?

	Arderi de tot		b) daruri de mâncare		c) jertfe de mulțumire

	Cu ce sânge a stropit Urie altarul?

	Al arderii de tot		b) al darului de mâncare	c) al jertfei de mulțumire

	De hatârul împăratului Asiriei, Ahaz a schimbat în casa Domnului:

	Intrarea de afară a împăratului		b) altarul	c) pridvorul Sabatului
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