
 Barem TESTUL 1: Daniel 1-12 

GRUPA MARE 

 

1. Cum erau tinerii pe care căpetenia famenilor dregători i-a adus din Israel? (1.3-4) 

a) de neam împărătesc și de viță boierească; 

b) fără vreun cusur trupesc și frumoși la chip; 

c) înzestrați cu înțelepciune, cu minte ageră și cu pricepere; 

 

2. Ce a făcut Daniel pentru a afla tâlcuirea visului împăratului Nebucadnețar? (2.18) 

a) a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor pentru tainele Lui; 

b) i-a rugat pe prietenii lui să ceară îndurarea lui Dumnezeu pentru descoperirea acestei taine; 

c) a ținut un post de 10 zile împreună cu prietenii lui. 

 

3. Care dintre următoarele variante descrie corect chipul văzut de împăratul Nebucadnețar, 

în visul său? (2.31) 

a) chipul era foarte mare, întunecat și cu o înfățișare înfricoșătoare; 

b) chipul era foarte mare, de o strălucire nemaipomenită și cu o înfățișare înfricoșătoare; 

c) chipul era foarte mare, de o strălucire nemaipomenită și cu o înfățișare atrăgătoare. 

 

4. Din ce motiv au fost pârâți la împărat cei trei prieteni ai lui Daniel? (3.12) 

a) pentru că nu slujeau dumnezeilor împăratului; 

b) pentru că  nu s-au închinat chipului de aur; 

c) pentru că nu îngrijeau de treburile împărăției. 

 

5. De ce copacul care-l simboliza pe Nebucadnețar, în visul său, trebuia tăiat, iar rădăcina 

legată cu lanțuri? (4.17) 

a) ca să știe cei vii că Cel Preaînalt stăpânește peste împărăția oamenilor; 

b) ca să știe cei vii că Cel Preaînalt dă împărăția oamenilor cui Îi place Lui; 

c) ca să știe cei vii că Cel Preaînalt înalță în împărăția oamenilor pe cel mai de jos dintre 

oameni. 

 

6. Ce s-a întâmplat cu mai marii lui Belșațar când au văzut bucata de mână scriind pe zid? 

(5.9) 

a) s-au tulburat; 

b) au rămas încremeniți; 

c) au început să tremure. 

 

7. Pentru ce urma să fie pedepsit Belșațar, de către Dumnezeu, în opinia lui Daniel? (5.23) 

a) pentru că s-a înălțat împotriva Domnului cerurilor; 

b) pentru că a pângărit vasele din Casa Lui, folosindu-le într-un moment de dezmăț; 

c) pentru că a lăudat dumnezeii falși și n-a slăvit pe Dumnezeul adevărat. 

 

 

 



8. Ce a făcut împăratul Darius până la asfințitul zilei în care Daniel urma să fie aruncat în 

groapa cu lei? (6.14) 

a) s-a gândit să-i pedepsească pe cei ce îi doreau moartea lui Daniel; 

b) s-a gândit cum ar putea să-l scape pe Daniel; 

c) s-a trudit să schimbe legile mezilor și perșilor care, de regulă, nu se puteau schimba. 

 

9. Cu ce semănau primele trei fiare care au ieșit din mare, în ordinea apariției lor? (7.4-6) 

a) cu un urs, cu un leu, cu un pardos; 

b) cu un leu, cu un urs, cu un pardos; 

c) cu un pardos, cu un leu, cu un urs. 

 

10. Ce expresie folosește Daniel referitor la mulțimea de slujitori ai Celui Îmbătrânit de zile? 

(7.10) 

a) mii de mii; 

b) zece mii; 

c) de zece mii de ori zece mii. 

 

11. Ce ni se spune despre Daniel la sfârșitul vedeniei cu cele patru fiare? (7.28) 

a) l-au tulburat nespus gândurile lui; 

b) i s-a schimbat culoarea feței; 

c) a păstrat cuvintele tâlcuirii vedeniei în inima lui. 

 

12. Ce reprezentau berbecul, respectiv țapul pe care l-a văzut Daniel în vedenia sa? (8.20-21) 

a) împărații mezilor și perșilor; împărăția Greciei; 

b) împăratul Babilonului; împărații mezilor și perșilor; 

c) împărăția Grecilor; împăratul Babilonului. 

 

13. Pe care profet îl citează Daniel că a proorocit despre dărâmăturile Ierusalimului? (9.2) 

a) pe Isaia; 

b) pe Ieremia; 

c) pe Ezechiel. 

 

14. Cum a abordat Daniel perioada de „jale” de trei săptămâni? (10.2-3) 

a) nu a mâncat deloc bucate alese; 

b) nu a mâncat carne și nu a băut vin; 

c) nu a folosit nici o mireasmă pentru ungere. 

 

15. Numele căror împărății sunt rostite în discuția dintre ființa angelică și Daniel, discuție 

consemnată în cap.10? (10.20) 

a) Persia și Grecia;  

b) Babilon, Persia și Grecia; 

c) Persia, Grecia și Iuda. 

 

 

 

 



16. Cu ce scop stătea Daniel pe lângă Dariu medul, potrivit propriilor sale afirmații? (11.1) 

a) să-l ajute; 

b) să-l sfătuiască; 

c) să-l sprijine. 

 

17. Conform cărții Daniel, un împărat de la miazănoapte va fi vrăjmaș legământului sfânt, 

arătând asta prin: (11.31) 

a) spurcarea Sfântului Locaș; 

b) încetarea jertfei necurmate; 

c) așezarea urâciunii pustiitorului. 

 

18. Ce spune ultimul capitol al cărții Daniel despre marele voievod Mihail? (12.1) 

a) că i-a venit în ajutor ființei angelice care îi aducea răspunsul profetului; 

b) că este ocrotitorul copiilor poporului lui Daniel; 

c) că luptă împotriva căpeteniilor demonice.  

 

19. Cartea Daniel afirmă că vor fi doar două opțiuni pentru cei ce se vor scula din țărâna 

pământului. Care sunt acestea? (12.2) 

a) slava veșnică și pierzarea veșnică; 

b) bucuria veșnică și plânsul veșnic; 

c) viața veșnică și rușinea veșnică. 

 

Scrieți următoarele versete: 

 20. Daniel 1.8: 

„Daniel__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 21. Daniel 2.22: 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________lumina.” 

 

 22. Daniel 4.35: 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 23. Daniel 7.14: 

 „I s-a dat _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 24. Daniel 11.32: 

„______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________isprăvi.” 

 

 25. Daniel 12.3: 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



26. Planul suvern și perfect al lui Dumnezeu pentru Daniel se poate descoperi prin cele trei 

intervenții specificate în capitolul întâi al cărții.  

a) Domnul a dat_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

în mâinile lui Nebucadnețar pe Ioiachim și o parte din vasele Casei lui Dumnezeu (v. 2) 

 

b) Dumnezeu a făcut _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători (v.9) 

 

c) Dumnezeu a dat __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

celor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune (v.17) 

 

27. În capitolul 10 Daniel scrie despre o vedenie pe care avut-o, prilej cu care amintește ceva 

despre Ufaz, o zonă care era renumită, în vremea respectivă. Specificați ce-i aducea acestui 

loc celebritatea! (10.5)  

____________________________________________________ 

De acolo se extrăgea aur de cea mai bună calitate. 

 

28. Marchează în lista de mai jos cu un X doar afirmațiile cu privire la Dumnezeu, care apar 

în capitolul 2, cu prilejul visului lui Nebucadnețar și a tâlcuirii pe care i-a dat-o Daniel.  

X  „A Lui este înțelepciunea și puterea.” (v. 20) 

__ „El este Dumnezeul cel viu și El dăinuie veșnic.” 

__ „El face semne și minuni în ceruri și pe pământ.” 

X  „El schimbă vremurile și împrejurările.” (v. 21) 

__ „Împărăția Lui nu se va nimici niciodată.” 

X  „El răstoarnă și pune pe împărați.” (v. 21) 

 

29. Care era explicația îndrăznelii pe care o avea Daniel de a veni înaintea Domnului cu 

rugăciunea din capitolul 9: (9.18)  

a) starea de neprihănire a inimii sale; 

b) îndurarea cea mare a lui Dumnezeu; 

c) faptul că însoțea rugăciunea cu post și pocăință. 

 

30. Subliniază varianta corectă pentru ca textul citat mai jos să corespundă pasajului biblic?  

 „El mi-a zis: „Știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva 

căpeteniei Greciei/Persiei și, când voi pleca, iată că veni căpetenia Greciei/Persiei! Dar vreau să-ți 

fac cunoscut ce este scris în cartea vieții/adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară 

de voievodul vostru Mihail/Gavril.” (10.20-21) 

 

 

 



31. Cine a spus următoarele cuvinte? Alege corect dintre: Arioc, Gavril, Daniel, 

Nebucadnețar, Belșațar, împărăteasa, Dariu, un străjer sfânt, un glas de om, Dumnezeu.  

a) „Cel Prea Înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, ... o dă cui îi place, și înalță pe ea pe 

cel mai de jos dintre oameni” - un străjer sfânt în visul lui Nebucadnețar (4:17) 

b) „Să trăiești veșnic, împărate! Să nu te tulbure gândurile tale...” - împărăteasa (5:10) 

c) „...împărăția ta va fi împărțită...” - Daniel (5:28) 

 

32. Scrie numerele potrivite pentru a completa enunțurile de mai jos.  

a) 5     împărății a văzut Nebucadnețar în visul său (2:39-40) 

b) Chipul de aur înălțat de Nebucadnețar avea      6      coți lățime. (3:1) 

c) 1000 de mai mari ai împăratului au fost invitați la ospățul la care s-a arătat capătul de mână 

scriind pe zid. (5:1) 

 

33. Pune în ordine titlurile din lista de mai jos care fac referire la evenimente din cartea 

Daniel, numerotând de la 1-10.  

9.    Rugăciunea de pocăință a lui Daniel 

3.    Visul lui Nebucadnețar despre copacul cel mare 

1.    Visul lui Nebucadnețar pe care nu și-l putea aminti 

7.    Vedenia cu cele patru fiare 

2.    Cuptorul încins și prietenii credincioși 

4.    Mâna care a scris pe zid 

10.  Descoperiri cu privire la vremea sfârșitului 

6.    Groapa cu lei 

8.    Vedenia cu berbecele și cu țapul 

5 .   Accederea la tron a lui Dariu medul 

 

34. Potrivește numele împăraților cu ceea ce au aflat ei despre Dumnezeu în urma 

experiențelor extraordinare pe care le-au avut:  

A. Nebucadnețar _C_  „El este Dumnezeul cel viu şi El dăinuieşte veşnic; împărăţia Lui nu se 

va nimici niciodată şi stăpânirea Lui nu va avea sfârşit. El izbăveşte şi 

mântuieşte, El face semne şi minuni în ceruri şi pe pământ.” (6:26, 27) 

B. Belșațar _A_ „Cât de mari sunt semnele Lui şi cât de puternice sunt minunile Lui! 

Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică, şi stăpânirea Lui dăinuieşte din neam 

în neam!” (4:3) 

C. Dariu _B_  Trebuie slăvit doar „Dumnezeul în mâna căruia este suflarea... și toate 

căile” împăratului. (5:23) 

 

35. Subliniază, dintre cuvintele de mai jos, acele nume de popoare sau țări la care face referire 

cartea Daniel, alături de babilonieni:  

mezii (6.15), perșii (6.15), etiopienii (11.43), grecii (8.21), iudeii (3.8), asirienii, egiptenii 

(11.8), sirienii (11.7) edomiții (11.41), moabiții (11.41). 

 

 

 


