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Test cap. 11-12 – Eclesiastul 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).=10p 
 
__ 1. Cine se uită după vânt nu va semăna şi cine se uită după nori nu va secera  Eclesiastul 11:4 
__ 2. Multă învăţătură întărește  trupul.      Eclesiastul 12:12 
__ 3. Adu-ţi aminte de Făcătorul tău în toate  zilele vieţii tale.    Eclesiastul 12:1 
__ 4. Judecata se va face cu privire la tot ce este descoperit, fie bine, fie rău.  Eclesiastul 12:14 
__ 5. Goneşte orice necaz din inima ta.       Eclesiastul 11:10 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).=15p 
 
1.În cât să împarți pâinea?        Eclesiastul 11:2  
a.  în şapte  
b.  în opt 
c.  ambele variante 
 
2. Bucură-te, tinere, în tinereţea ta...dar să ştii că, pentru toate acestea:  Eclesiastul 11:9 
a. vei fi răsplătit 
b. te va chema Dumnezeu la judecată. 
c. vei fi pedepsit 
 
3. Dimineaţa seamănă-ţi sămânţa şi până seara      Eclesiastul 11:6 
a. așteaptă rodul 
b. nu lăsa mâna să ţi se odihnească 
c. nici un răspuns corect 
 
4. Dulce este    şi o plăcere pentru ochi să vadă    Eclesiastul 11:7 
a. dreptatea/răsplătirea 
b. lumina/ soarele 
c. mangâierea/izbăvirea 
 
5. Cuvintele înţelepţilor sunt ca nişte        Eclesiastul 12:11 
a. bolduri  
b. cuie bătute 
c. ambele variante 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare).=5p  Eclesiastul 12:4 
 
__ 1. cei ce se uită pe ferestre  a. mâinile 
__ 2.  cele tari    b. dinţii 
__ 3. cei ce macină   c. ochii 
__ 4. paznicii casei   d. picioarele 
__ 5.  cele două uşi dinspre uliţă e. buzele 
 
 
IV.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).=15p 
 
1.Care este  încheierea tuturor învăţăturilor?      Eclesiastul 12:13 
a. Teme-te* de Dumnezeu  
b. umblă în neprihânire 
c. şi păzeşte poruncile Lui 
 



2. Adu-ţi aminte de Făcătorul tău:        Eclesisatul 12:5-6 
a.  până  înfloreşte migdalul cu peri albi  
b. până nu se rupe funia de argint 
c. până nu se sparge găleata la izvor 
 
3. Pe lângă că Eclesiastul a fost înţelept el a mai :     Eclesiastul 12:9 
a.  învăţat şi ştiinţa pe popor 
b. a cercetat 
c. a adâncit şi a întocmit un mare număr de proverbe 
 
V. Scrie din memorie: (câte 9 puncte fiecare) =27p 
 
________________   __:__ 
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