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Test cap.5-6-7 Eclesiastul 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).=10p 
 
__ 1. Visele se nasc din mulţimea gândurilor       Ecl.5:3 
__ 2. Cine iubeşte argintul dorește mai apoi aurul      Ecl.5:10 
__ 3. Mai bine să nu faci nicio juruinţă decât să faci o juruinţă şi să n-o împlineşti  Ecl.5:5 
__ 4. Păzeşte-ţi piciorul când intri în Casa lui Dumnezeu      Ecl.5:1 
__ 5. Stârpitură piere odată cu venirea ei        Ecl.6:4 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).=15p 
 
1. Mai bine să te duci într-o:         Ecl.7:2 
a. casă de jale 
b. casă de petrecere 
c. casă de rugăciune 
 
2. Mai mult face un nume bun decât:         Ecl.7:1 
a. bogăția 
b. ocara 
c. untdelemnul mirositor 
 
3. Înţelepciunea preţuieşte cât:         Ecl.7:11 
a. o comoară 
b. o moştenire 
c. ambele variante 
 
4. Multă vorbă înmulţeşte:         Ecl.6:11 
a. păcatele 
b. sărăcia 
c. deşertăciunea 
 
5.Prin întristarea feței          Ecl.7:3 
a. sufletul se face mai curat 
b. inima se face mai bună 
c. inima se înțelepțește 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare).=5p 
 
__ 1.Întristarea  a.Ziua nașterii        Ecl.7:3 
__ 2.Sfârșitul  b.îngâmfat        Ecl.7:8 
__ 3.Ziua morții  c.cântecul        Ecl.7:1 
__ 4.Bun  d.râsul         Ecl.7:8 
__ 5.Mustrarea  e.începutul        Ecl.7:5 
 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare).=20p 
 
1.Unde locuiește mânia?         Ecl.7:9 
2. Averea luată prin silă     pe cel înţelept şi mita strică    Ecl.7:7 
3.Din ce se cunoaște prostia nebunilui?        Ecl.5:3 
4. Fiindcă pe pământ nu este niciun om                     ,    Ecl.7:20 
care să facă    fără să păcătuiască 
5.Ce este mai amară decât moartea?        Ecl.7:26 



 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).=15p 
 
1. O stârpitură este mai fericită pentru că:       Ecl.6:4 
a.  piere odată cu venirea ei 
b. se duce în întuneric 
c. numele îi rămâne acoperit cu întuneric 
 
2.Ce este un folos pentru țară?         Ecl.5:9 
a.  un înțelept 
b.  un împărat preţuit în ţară 
c.  bogăția 
 
3. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun:      Ecl.7:21-22 
a. ca să nu ți se întristeze inima 
b. ca nu cumva s-auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău 
c. căci ştie inima ta de câte ori ai vorbit şi tu de rău pe alţii 
 
VI. Scrie din memorie: (câte 9 puncte fiecare) =27p 
 
________________   __:__ 
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