II.6
I.
1.__Fiii prorcilor au scăpat fierul de la secure în pârâul Chison.
2.__Fiii prorocilor au făcut loc de locuit lângă Iordan.
3.__Elisei a aruncat un lemn în apă și fierul scăpat de unul dintre fiii prorocilor s-a ridicat la suprafață.
4.__Slujitorii împăratului Siriei i-au spus acestuia că Elisei spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le spune acesta slujitorilor lui.
5.__Când a trimis împăratul Siriei după Elisei acesta era la Samaria.
II.
	În ce moment al zilei au înconjurat sirienii cetatea în care era Elisei?

	Dimineața	b) la amiază	c) noaptea

	Unde i-a condus Elisei pe sirienii orbi?

	Dotan		b) Samaria	c) Iordan

	Cât prețuia un cap de măgar în Samaria în timpul foametei din vremea lui Elisei?

	80 de sicli de argint	b) 50 de sicli de argint		c) 10 sicli de argint

	Cât prețuia un sfet de cab de găinaț de porumbel în Samaria în timpul foametei din vremea lui Elisei?

	80 de sicli de argint	b) 50 de sicli de argint		c) 10 sicli de argint

	Unde a stat împăratul lui Israel când o femeie i-a cerut ajutorul referitor la fiul ei care a fost mâncat?

	În pridvorul judecății 		b) pe scaunul lui de domnie	c) pe zid 

III. 
	Cum se numea împăratul Siriei în timpul căruia a fost foamete în Samaria?
	Ce avea pe dinăuntru împăratul lui Israel și a fost văzut când și-a sfâșiat hainele în timpul foametei din Samaria?
	Unde stătea Elisei când a trimis împăratul lui Israel să-l omoare?
	Cu cine era Elisei când a trimis împăratul lui Israel să-l omoare

IV.
	Ce a trimis împăratul Siriei când au înconjurat cetatea unde era Elisei?

	Care 		b) cai		c) oaste puternică

	Ce a văzut slujitorul lui Elisei când i-a deschis Domnul ochii față în față cu sirienii?

	Muntele plin de care de foc		b) muntele plin de cai		c) oastea lor puternică

	Elisei îl întrebă pe împăratul lui Israel: Obișnuiești tu oare să măcelărești pe aceia pe care îi prinzi..... ….. 

	În război	b) cu arcul	c) cu sabia

	Cu ce venit întreabă împăratul lui Israel pe femeia care și-a sacrificat fiul, că ar putea să o scape?

	Grânelor	b) ariei		c) tiascului
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