
Examen 1:                                Eclesiastul 
  

• Puneti A (adevarat) sau F (fals) in dreptul fiecarei afirmatie.    (2 puncte fiecare) 

1        . Un neam trece, altul vine si pamantul ramane vesnic in picioare.  

2         . Ce a fost va mai fi si ce s-a facut se va mai face, nu este nimic nou sub soare. 

3         . Ce este sramb nu se poate indrepta si ce lipseste nu poate fi trecut la numar.   

4.         . Toate isi au vremea lor si fiecare lucru de sub ceruri isi are ceasul lui.  

5.         . Mai bine doi decat unul, caci iau o plata cu atat mai buna pentru munca lor.  

• Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului correct (doar un raspuns)   (3 puncte fiecare) 

 1. Eclesiastul si-a urat pana si: 

             a.  viata 

             b.  munca 

             c. bogatia  

2. Intelepciunea este cu atat mai de folos decat: 

           a. lumina 

           b. nebunia 

           c. intunericul 

3. In locul randuit pentru judecata, domneste:  

           a. nelegiuirea 

           b. rautatea 

           c. faradelegea 

4. Funia impletita in… nu se rupe usor 

        a. doi 

        b. trei 

        c. patru 

5. Mai mult face … decat untdelemnul mirositor.  

       a. ziua nasterii 

       b. un nume bun 

       c. intelepciunea 



• Faceti asocierile  (1 punct fiecare) 

         1 visele                                                      a. “ce te inseli degeaba” 

         2 rasului                                                    b. multimea grijilor 

         3  veseliei                                                  c. o multime de femei 

         4  desfatarea fiilor oamenilor            d.  multimea cuvintelor 

         5 prostia nebunului                               e. esti o nebunie 

• Scrieti raspunsul correct.  (4 puncte fiecare) 

1. Caci unde este multa intelepciune este si mult                          , si cine stie multe are si multa                . 

2. Orice lucru El il face frumos la vremea lui. A pus in inima lor chiar si gandul                          , macar ca 
omul nu poate cuprinde, de la inceput pana la sfarsit, lucrarea pe care a facut-o Dumnezeu.  

3. Mai bine un copil sarac si                              decat un imparat batran si fara                      . 

4. Pazeste-ti piciorul cand intri in casa lui Dumnezeu si apropie-te mai bine sa                        decat sa aduci 
jertfa                             . 

5.    Toata truda omului este pentru gura lui, si totusi                           nu i se implinesc niciodata. 

• Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului correct.  (poate fi 1, 2, 3 sau nici un raspuns 
corect) 5p 

1. Eclesiastul si-a pus inima sa cunoasca: 

      a. intelepciunea  

      b. prostia  

      c. nebunia 

2. Ce ii da Dumnezeu omului placut Lui? 

         a. intelepciune 

         b. bucurie 

         c. stiinta 

3. Ce lucruri sunt adevarate despre om? 

     a.  se cunoaste dupa numele care i s-a dat demult 

     b.  este din pamant 

     c. nu poate sa se judece cu cel ce este mai tare decat el 

 

 
 

 


