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Test cap.1-2 Eclesiastul
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).=10p
__ 1. Eclesiastul spune că totul este desăvârșit
Eclesiastul 1:2
__ 2. Ce a fost va mai fi şi ce s-a făcut se va mai face; totul este
Eclesiastul 1:9
nou sub soare
__ 3. Căci unde este multă înţelepciune, este şi multă binecuvântare
Eclesiastul 1:18
__ 4. Înţelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia,
Eclesiastul 2:13
cu cât este mai de folos lumina decât întunericul
__ 5. Cine ştie multe are şi multă bucurie.
Eclesiastul 1:18
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).=15p
1. Eclesiastul a zis râsului că este:
a. o bucurie
b. un dar
c. o nebunie

Eclesiastul 2:2

2.Eclesiastul a ajuns să fie:
a. cel mai fericit om
b. mai mare decât toţi cei ce erau înaintea lui în Ierusalim
c. cel mai neprihănit om

Eclesiastul 2:9

3.(Din perspectiva Eclesiastului)Toate zilele omului sunt pline de:
a. bucurie
b. durere
c. fericire

Eclesiastul 2:23

4.Pomenirea înţeleptului:
a. nu este mai veşnică decât a nebunului
b. este mai veşnică decât a nebunului
c. este veșnică

Eclesiastul 2:16

5.Înțeleptul:
a. este fericit
b. are o soartă mai bună decât nebunul
c. aceeaşi soartă ca nebunul

Eclesiastul 2:14

III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare).=5p
__ 1. râsul
__ 2. deşertăciune
__ 3. prostia
__ 4. Înțeleptul
__ 5. iazuri

a.nebunul
b.dumbrava
c.goană după vânt
d.nebunia
e.veselie

Eclesiastul 2:2
Eclesiastul 2:26
Eclesiastul 1:17
Eclesiastul 2:14
Eclesiastul 2:6

IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare).=20p
1.Ce folos are omul din toată truda pe care şi-o dă sub soare?

Eclesiastul 1-2
.

2.Care este singurul lucru nou sub soare?
3.Atunci am urât
, căci nu mi-a plăcut ce se face

Eclesiastul 1:9
Eclesiastul 2:17

sub
: totul este
4.Ce dă Domnul omului plăcut Lui?

şi goană după vânt.
Eclesiastul 2:26
.

5.Ce dă Domnul celui pacatos?

Eclesiastul 2:26
.

V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).=15p
1. Eclesiastul este:
a. fiul lui David
b. împăratul Ierusalimului
c Absalom

Eclesiastu 1:1

2.Eclesiastulu a făcut lucruri mari:
a.și-a zidit case, și-a sădit vii
b.a cumpărat robi şi roabe
c a avut cirezi de boi şi turme de oi

Eclesiastul 2:4,7

3.Ce este fericire pentru om (din perspectiva Eclesiastului):
a.să Îl cunoască pe Dumnezeu
b.să mănânce şi să bea
c să-şi înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui

Eclesiastul 2:24

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

________________ __:__

________________ __:__

