II.7
I.
1.__Călărețul pe brațul căruia se sprijinea împăratul i-a zis lui Elisei că nici dacă va face Dumnezeu ferestre în cer nu se va întâmpla ceea ce a vestit el.
2.__Leproșii stăteau înafara cetății Samariei când era foamete.
3.__Împăratul lui Israel a aflat primul că tabăra sirienilor era părăsită.
4.__Leproșii au mers în tabăra sirienilor noaptea.
5.__Împăratul lui Israel a crezut că sirienii au părăsit tabăra ca să se ascundă în ogoare.
II.
	Cu cât a vestit Elisei că se va vinde o măsură de floare de făină?

	Un siclu		b) doi sicli	c) trei sicli

	Cu cât a vestit Elisei că se vor vinde două măsuri de orz?

	Un sicli		b) doi sicli	c) trei sicli

	Câți leproși au mers în tabăra sirienilor?

	2	b) 4 		c) 5

	Cine a informat casa împăratului lui Israel că tabăra sirienilor era părăsită?

	Direct leproșii		b) slujitorii împăratului		c) străjerii de la poartă

	Când a trimis împăratul lui Israel soli în tabăra sirienilor, când au primit informația de la leproși?

	Noaptea	b) la amurg	c) seara

III. 
	Câți cai a spus împăratul lui Israel solilor să ia ca să meargă în tabăra sirienilor?
	Câte care a spus împăratul lui Israel solilor să ia ca să meargă în tabăra sirienilor?
	Până unde a urmărit solii împăratului lui Israel oștirea sirienilor?

IV.
	Ce a făcut Domnul să se audă în tabăra sirienilor?

	Vuietul unei mari oștiri		b) vuiet de care		c) vuiet de cai

	Cine a crezut împăratul sirienilor că a venit împotriva lui când s-a auzit zgomot în tabără?

	Împărații Egiptului	b) împărații Hetiților	c) împăratul lui Israel

	Ce au lăsat sirienii în urma lor când au fugit să-și scape viața?

	Caii	b) măgarii	c) corturile

	Ce au luat leproșii din corturile sirienilor?

	Aur	b) argint	c) haine

	Ce au spus leproșii evreilor că au găsit în tabăra sirienilor?

	Cai legați	b) măgari legați		c) corturile așa cum erau

	Ce au găsit evreii pe drumul pe care au fugit sirienii?

	Haine		b) animale rănite	c) lucruri de-ale sirienilor
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