II.8
I.
1.__Elisei spune sunamitei căreia îi înviase fiul să plece din țară pentru că vor urma șapte ani de foamete.
2.__Sunamita a locuit în țara Moabului 7 ani.
3.__Împăratul lui Israel l-a întrebat pe dregătorul lui despre lucrările pe care le-a făcut Domnul prin Elisei.
4.__Împăratul lui Israel i-a poruncit dregătorului lui să-i dea înapoi sunamitei tot ce îi aparținea înainte de plecare.
5.__Hazael era împăratul Siriei care a fost bolnav în vremea lui Elisei.
II.
	Câte cămile au fost folosite pentru a duce darul împăratului Siriei pentru Elisei.

	10	b) 30	c) 40

	Câți ani avea Ioram când a devenit împărat?

	32	b) 23	c) 22

	Cât timp a domnit Ioram?

	32	b) 23	c) 8

	Pe cine a bătut Ioram la Țair?

	Sirieni		b) moabiți	c) edomiți

	Câți ani avea Ahazia când a devenit împărat?

	32	b) 23	c) 22

III. 
	Despre ce anume povestea Ghehazi când a venit sunamita la împărat?
	Ce a poruncit împăratul să i se dea sunamitei pe lângă ce a cerut ea?
	Ce spune împăratul Siriei să i se dea lui Elisei când l-au întrebat pe Domnul prin el, dacă se va tămădui?
	De ce a plans Elisei în fața lui Hazael?
	Ce a pus Hazael pe fața împăratului Siriei când a murit?

Cine era soția lui Ioram?
Cine a domnit în locul lui Ioram?
Cât timp a domnit Ahazia?
Cum se numea mama lui Ahazia?
Împotriva cui și unde a luptat Ahazia împreună cu Ioram?
Unde a mers Ioram să-și tămăduiască rănile când a fost lovit în luptă?
	Unde a fost rănit Ioram în luptă?
IV.
	Pentru ce a mers sunamita să-l roage pe împăratul lui Israel?

	Casa	b) ogorul	c) țarina

	Ce a zis Elisei că va face Hazael cu copii lui Israel?

	Va ucide cu sabia pe tineri	b) va zdrobi pruncii	c) va pune foc cetăților întrite

	Cine s-a răsculat împotriva lui Israel pe vremea lui Ioram?

	Libna		b) Siria		c) Edom
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