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Test cap.8-9-10 Eclesiastul 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).=10p 
 
__ 1.  Fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu şi au frică de El.    Ecl.8:12 
__ 2. Sunt oameni neprihăniţi cărora le merge mai bine decât celor răi.    Ecl.8:14 
__ 3. Oamenii nu ştiu nimic mai dinainte; totul este înaintea lor în viitor.   Ecl.9:1 
__ 4. Nu cei viteji câştigă războiul.        Ecl.9:11 
__ 5. Omul nu este stăpân pe suflarea lui.       Ecl.8:8 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).=15p 
 
1.Înțelepciunea omului:          Ecl.8:1 
a.îl scapă de multe rele 
b.îi luminează fața 
c.îi aduce câștig 
 
2.Sângele rece:           Ecl.10:4 
a.dă tărie vitejilor 
b.aduce biruință 
c.te păzește de mari păcate 
 
3.Cine surpă un zid:          Ecl.10:8 
a. va fi nimicit  
b. va fi muşcat de un şarpe 
c. ambele variante 
 
4.   strică şi acresc untdelemnul negustorului de unsori    Ecl.10:1 
a. Lămâia 
b. Muştele moarte 
c. Viermii 
 
5. Cel rău nu este fericit pentru că:        Ecl.8:13 
a.se gândește la rău  
b.nu se mulțumește niciodată 
c. n-are frică de Dumnezeu 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare).=5p   Ecl.9:11 
 
__ 1.Viteji  a.pâinea 
__ 2.înțelepți  b.bunăvoința 
__ 3.pricepuți  c.războiul 
__ 4.învățați  d.aleargă 
__ 5.cei iuți  e.bogăția 
 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare).=20p 
 
1. De ce este plină inima fiilor oamenilor de dorinţa să facă rău?    Ecl.8:11  
        
2. Înţelepciunea cui a scăpat cetatea mică?       Ecl.9:15 
3. Cel dintâi cuvânt care-i iese din gură este   ,    Ecl.10:13 
 şi cel din urmă este o    şi mai rea. 
 



4.Pe cine obosește truda nebunului?        Ecl.10:15 
5. Hainele să-ţi fie              în orice vreme şi    să nu-ţi lipsească de pe cap. Ecl.9:8 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).=15p 
 
1. Când mâinile sunt leneşe şi când se lenevesc mâinile, plouă în casă:    Ecl.10:18 
a. nu este belșug 
b. se lasă grinda 
c. plouă în casă 
 
2. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greşeală care vine de la cel ce cârmuieşte: Ecl.10:5-7 
a. robi călări şi voievozi mergând pe jos 
b. nebunia este pusă în dregătorii înalte 
c.  bogaţii stau în locuri de jos 
 
3. Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri, dar cei morţi:      Ecl.9:5 
a. nu ştiu nimic 
b. nu mai au nici o răsplată 
c. așteaptă judecata 
 
VI. Scrie din memorie: (câte 9 puncte fiecare) =27p 
 
________________   __:__ 
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