Iona 1-2
I.
1.__Iona era fiul lui Amoț.
2.__Ninive era o cetate mare.
3.__Dumnezeu a spus că fărădelegile celor din Ninive au ajuns până la El.
4.__Iona a luat corbia înspre Tars de la Iafo.
5.__Când era Iona în drum spre Tars Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună.
II.
	Cine au început să strige fiecare la dumnezeul lui, când s-a stârnit furtuna?

	Cârmacii		b) călătorii din corabie		c) corăbierii

	Ce au aruncat în mare ca să facă mai ușoară corbia?

	Hrana		b) uneltele		c) hainele

	Ce spune Iona că l-au acoperit până aproape să îi ia viața?

	Apele		b) adâncurile		c) papura

	Ce spune Iona că s-a împletit în jurul capului lui?

	Apele		b) adâncurile		c) papura

	Ce spune Iona că l-a învăluit?

	Apele		b) adâncul		c) papura


III. 
	Până unde spune Iona că s-a coborât?
	Ce a spus Iona că l-au încuiat pe vecie?
	Ce spune Iona că fac aceia care se lipesc de idolii deșerți?
	Cu ce spune Iona că va aduce jertfe?
	Unde a dormit Iona în corabie?
	Cine l-a trezit pe Iona ca să strige la Dumnezeul lui?
	Cum au descoperit că Iona era vinovat de stârnirea furtunii?
	Ce fel de pește a trimis Dumnezeu să îl înghită pe Iona?
	Cât timp a stat Iona în pântecele peștelui?

IV. 
	Ce l-au întrebat corăbierii pe Iona când s-a stârnit furtuna?

	ce meserie are		b) din ce țară este		c) de unde vine

	Ce au făcut cei din corabie după ce l-au aruncat pe Iona din ea?

	I-a apucat o mare frică		b) i-au făcut juruințe lui Dumnezeu	c) i-au adus o jertfă lui Dumnezeu







Răspunsuri:
	1. F(1v1)	2. A(1v2)	3. F(1v2)	4. A(1v3)	5. A(1v4)
	1.c(1v5)	2.b(1v5)	3.a(2v5)	4.c(2v5)	5.b(2v5)
	1. Până la temeliile munților (2v6)

2. zăvoarele pământului (2v6)
3. îndepărtează îndurarea de la ei (2v8)
4. strigăt de mulțumire (2v9)
5. în fundul corabiei (1v5)
6. cârmaciul (1v6)
7. au tras la sort (1v7)
8. mare (1v17)
9. 3 zile și 3 nopți (1v17)
IV. 1.abc(1v8)	2.abc(1v16)

