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Numele:_______________________

Test: CÂNTAREA CÂNTĂRILOR
I.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).=51p
1.Cântarea Cântarilor e facută de:
a.Moise
b.Solomon
c.David

C.C. 1:1

2.Sunt
a.străină
b.neagră
c.albă

C.C. 1:5

dar sunt frumoasă:

3.Iubita era:
a.îngrijitoare de oi
b.păzitoare la vii
c.slujitoare la curte

C.C. 1:6

4. Eu sunt un trandafir din Saron, un
a.crin
b.trandafir
c.tulipan
5. Ca un
a.stejar
b.măslin
c.măr

din văi.

între copacii pădurii, aşa este preaiubitul meu între tineri.

C.C. 2:1

C.C. 2:3

6.De câte ori este scris: “nu stârniţi, nu treziţi dragostea până nu vine ea!”
a.4
b.3
c.5

C.C 1-8

7. Vulpile cele mici strică:
a.viile
b.holdele
c.florile

C.C. 2:15

8.Din pustie se vede suindu-se:
a.70 de viteji
b.60 de viteji
c.80 de viteji

C.C. 3:7

9.Pataşca lui Solomon era făcută din:
a.Lemn din Tir
b.Lemn din Liban
c.Lemn din Egipt

C.C. 3:9

10.Solomon avea:
a. 80 de împărătese, 80 de ţiitoare şi fete fără număr
b. 70 de împărătese, 80 de ţiitoare şi fete fără număr
c. 60 de împărătese, 80 de ţiitoare şi fete fără număr

C.C. 6:8

11.Iubita era cumplită ca:
a.Locuința morților
b.nişte oşti sub steagurile lor
c.pelinul

C.C.6:10

12.Statura Sulamitei este ca:
a.măslinul
b.stejarul
c.finicul

C.C. 7:7

13.Apele cele mari nu pot să stingă:
a.gelozia
b.dragostea
c.focul

C.C. 7:7

14.Dragostea este tare ca:
a.piatra
b.stânca
c.moartea

C.C. 8:6

15. Gelozia este neînduplecată ca:
a.locuinţa morţilor
b.adâncimile
c.un vrăjmaș

C.C. 8:6

16. Solomon avea o vie la:
a.Baal-Peor
b.Hermon
c.Baal-Hamon

C.C. 8:11

17.Păzitorii trebuiau să aducă pentru rodul vii:
a. 200 de sicli de argint
b. 1000 de sicli de argint
c. 500 de sicli de argint

C.C.8:11

II.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare).=3p

C.C. 3:10

__ 1.Stâlpii
__ 2.rezemătoarea
__ 3.scaunul

a.purpură
b.argint
c.aur

III. Compectează: (câte 1 punct fiecare).=11p
C.C. 4:1-3
 Ochii tăi sunt ochi de
 Părul tău este ca o turmă de

 Dinţii tăi sunt ca o turmă de
 Buzele tale sunt ca un fir de
 obrazul tău este ca o jumătate de
C.C. 5:11-15
Iubitul meu este alb și rumen…
 Capul lui este o cunună de
 Ochii lui sunt ca nişte
 Obrajii lui sunt ca nişte straturi de
 buzele lui sunt nişte
 picioarele lui sunt nişte stâlpi de
 Înfăţişarea lui este ca

IV. Scrie din memorie: (câte 9 puncte fiecare) =27p
________________ __:__

________________ __:__

________________ __:__

albă

