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Test cap. 3-4 Eclesiastul 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).=10p 
 
__ 1. Toate îşi au vremea lor şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui.   Ecl.3:1 
__ 2. Căci soarta omului şi a dobitocului este aceeaşi.      Ecl.3:19 
__ 3. Doar oamenii se întorc în ţărână.        Ecl.3:20 
__ 4. Mai bine un bătrân sărac şi înţelept decât un împărat copil şi fără minte.   Ecl.4:13 
__ 5. Orice muncă şi orice iscusinţă la lucru îşi are temeiul numai în pizma unuia asupra altuia. Ecl.4:4 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).=15p 
 
1. Naşterea îşi are vremea ei, şi     îşi are vremea ei    Ecl.3:2 
a.uciderea 
b.moartea 
c.trecerea 
 
2.Ce a pus Dumnezeu în inima oamenilor?       Ecl.3:11 
a.dragostea 
b.gândul veșniciei 
c.ambele variante 
 
3. Nebunul îşi încrucişează mâinile și:        Ecl.4:5 
a. își îngâmfă inima 
b. îşi mănâncă însăşi carnea lui 
c. se laudă 
 
4. Mai bine o mână plină de  , decât amândoi pumnii plini de trudă    Ecl.4:6 
a.câștig 
b.pace 
c.odihnă 
 
5.Sub soare, în locul rânduit pentru judecată, domneşte:     Ecl.3:16 
a.neorânduiala 
b.dreptatea 
c.nelegiuirea 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare).=5p 
 
__ 1.căutarea  a.tămăduirea        Ecl.3:6 
__ 2.plânsul  b.cusutul        Ecl.3:4 
__ 3.îmbrățișarea c.depărtarea        Ecl.3:5 
__ 4.ruptul  d.pierderea        Ecl.3:7 
__ 5.uciderea  e.râsul         Ecl.3:3 
 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).=15p 
 
1.Tot ce face Dumnezeu:         Ecl.3:14 
a.dăinuiește în veci 
b.face aşa pentru ca lumea să se teamă de El 
c.este fără cusur  
 



2.Mai bine 2 decât 1:          Ecl.4:9-12 
a. căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor 
b. dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă 
c.  funia împletită în trei nu se rupe uşor 
 
3. Am găsit că morţii sunt mai fericiţi decât:       Ecl.4:2-3 
a.cei vii 
b.cel ce nu s-a născut încă 
c.ambele variante 
 
VI. Scrie din memorie: (câte 9 puncte fiecare) =27p 
 
________________   __:__ 
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