
Barem TESTUL 1: Daniel 1-12 

GRUPA MICĂ 

 

1. Pe timpul cărui împărat al lui Iuda  a fost împresurat Ierusalimul? (1:1) 

a) Nebucadnețar; 

b) Ioiachim; 

c) Ahașveroș; 

2. Împăratul i-a cerut lui Așpenaz să-i aducă dintre copiii lui Israel niște tineri: (1:3) 

a) de neam împărătesc; 

b) de viță boierească; 

c) dintre oamenii de rând; 

3. Daniel a hotărât să nu se spurce cu: (1:8) 

a) bucatele alese ale împăratului; 

b) hainele alese primite de la împărat; 

c) vinul pe care-l bea împăratul; 

4. Realizează corespondența între numele personajelor întâlnite în cartea Daniel (scrie pe 

spațiul dat litera corespunzătoare): 

1.__f___Hanania(1:6)    a) Abed-Nego  

2.__b___Daniel (1:6)     b) Beltșațar 

3.__a___Azaria(1:6)      c) Belșațar 

4.__e___împăratul Persiei (10:1)   d) Meșac  

5.___d__Mișael(1:6)                        e) Cirus  

6.__c___împăratul Babilonului(7:1)   f) Șadrac 

 

5. În toate lucrurile despre care îi întreba împăratul, Daniel și cei trei prieteni erau găsiți: 

(1:20) 

a) de 7 ori mai destoinici decât vrăjitorii și cititorii în stele; 

b) de 10 ori mai destoinici decât vrăjitorii și cititorii în stele; 

c) de 100 de ori mai  destoinici decât vrăjitorii și cititorii în stele; 

 

6. Completează versetul cu numele potrivit: (2:14) 

„Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui ______Arioc_____căpetenia străjerilor împăratului care 

ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului.” 

 

7. Ce au făcut Daniel şi prietenii lui pentru a-şi scăpa viaţa? (2:18) 

a) s-au ascuns; 

b) au cerut îndurare de la Dumnezeu; 

c) au postit împreună cu poporul; 

8. În visul împăratului Nebucadnețar s-a arătat un chip: (2:31) 

a) foarte mare; 

b) de o strălucire nemaipomenită; 

c) înfricoșător; 

 



9. Chipul arătat în visul împăratului avea: ( 2:32-33) 

capul _________________________ de aur curat____________________ 

pieptul și brațele______________________ de argint ______________________ 

pântecele și coapsele______________ de aramă ___________________________ 

fluierele picioarelor_____________ de fier ______________________________ 

picioarele____________________ parte de fier și parte de lut;________________________ 

( parte de fier și parte de lut; de smarald; de aramă; de aur curat,de piatră, de fier, de argint) 

 

10. 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: 

11. Precizează  cui aparțin cuvintele: 

a) „El descoperă ce este adânc și ascuns; El știe ce este în întuneric și la El locuiește 

lumina.” __________Daniel___________( 2:22) 

b) „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego care a trimis pe îngerul 

Său și i-a izbăvit pe slujitorii Săi care s-au încrezut în El!”________ Nebucadnețar_______ (3:28) 

c) „Ce cere împăratul este greu; nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului afară 

de zei, a căror locuință nu este printre muritori.” ____ haldeenii/robii împăratului/ slujitorii 

împăratului/  înțelepții___________(2:11) 

d) „Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești, să te scape!” ________ împăratul 

Darius______(6:16) 

 

12. Nebucadnețar știa despre Daniel că: (4:9) 

a) avea în el duhul dumnezeilor sfinți; 

b) avea vise deosebite; 

c) pentru el  nicio taină nu era prea grea. 

 

13. Din ce motiv împăratul Darius voia să-l pună pe Daniel stăpân peste toată împărăția? 

(6:3) 

a) pentru că își făcea bine slujba; 

b) pentru că îi întrecea pe toți în statură; 

c) pentru că în el era un duh înalt. 

 

14. Căpeteniile căutau să-l pârască pe Daniel, dar nu au putut pentru că: ( 6:4) 

a) era credincios; 

b) nu se găsea nicio greșeală în el; 

c) nu se găsea niciun lucru rău în el. 

 

15. Dregătorii împărăției l-au pârât pe Daniel pentru că: (6:13) 

a) se ruga cu fereastra deschisă; 

b) nu respecta căpeteniile și dregătorii; 

c) se ruga lui Dumnezeu și nu înaintea împăratului; 

 



16. Dumnezeu a trimis pe îngerul Său și a închis gura leilor, pentru că: (6:22) 

a) Daniel a fost găsit nevinovat; 

b) Daniel a fost credincios; 

c) Daniel s-a rugat în groapă. 

 

 17. Scrie în tabelul de mai jos ce  împărați au dat următoarele porunci: 

Belșațar Darius Nebucadnețar 

„Oricine va putea citi scrisoarea 

aceasta și mi-o va tâlcui, va fi 

îmbrăcat cu purpură, va purta un 

lănțișor de aur la gât și va avea 

locul al treilea în cârmuirea 

împărăției.” (5:7) 

,,Poruncesc ca în toată 

întinderea împărăției mele 

oamenii să se teamă și să se 

înfricoșeze de Dumnezeul lui 

Daniel.”(6:26) 

„Dacă-mi veți spune visul și 

tâlcuirea lui, veți primi de la 

mine daruri și răsplătiri și 

mare cinste!”(2:6) 

 

 18. Ce a făcut Daniel după ce a avut visul și  prima vedenie? (7:1) 

a) a alergat înspăimântat; 

b) a scris visul; 

c) a istorisit lucrurile de căpetenie. 

 

19. În urma primei vedenii avute, Daniel era: (7:15) 

a) tulburat cu duhul; 

b) înspăimântat; 

c) supărat ; 

 

20. Uimit de cea de-a doua vedenie avută, Daniel: (8:27) 

a) a stat leșinat mai multe zile; 

b) a povestit dregătorilor; 

c) a stat bolnav mai multe zile. 

 

21. Daniel și-a întors fața spre Domnul și L-a căutat: (9:3) 

a) cu rugăciuni și cereri, postind în sac și cenușă; 

b) cu rugăciuni și cântări, aduse spre slava Lui; 

c) cu post și laudă; 

 

22. După spusele îngerului, Daniel era: (9:23) 

a) ales și pus deoparte; 

b) preaiubit și scump; 

c) neprihănit și scump. 

 

23. Ce a făcut Daniel în perioada de jale, după cea de-a treia vedenie? (10:3) 

a) nu a mâncat deloc bucate alese; 

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

c) nu s-a  uns deloc. 

 



24. Daniel a văzut vedenia, însă oamenii care erau cu el: (10:7) 

a) au fost apucați de o mare spaimă; 

b) nu au văzut vedenia; 

c) au luat-o la fugă ca să se ascundă. 

 

25. Cuvintele lui Daniel înălțate prin rugăciune au fost ascultate: (10:12) 

a) după 14 zile; 

b) după 21 de zile; 

c) din cea dintâi zi; 

 

26. Căpetenia împărăției Persiei i s-a împotrivit trimisului Domnului timp de ____21____ zile. 

(10:13) 

 

27. Cel care avea înfățișarea unui om, i-a zis lui Daniel: (10:19) 

a) „Nu te teme de nimic, om preaiubit!” 

b) „Pace ție!” 

c) „Fii tare și cu inimă!” 

 

28. Bifează  replicile care nu aparțin trimișilor Domnului care au stat de vorbă cu Daniel: 

(a)9:22; c)10:12; e)8:17) 

a) „Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea.”  

b) „Am văzut neprihănirea ta și am venit să-ți vorbesc!” 

c) „Daniele, nu te teme de nimic!”  

d) „Cel Preaînalt cunoaște stăruința ta supărătoare!” 

e) „Fii cu luare aminte, fiul omului!”  

f) „Păzește cuvintele Mele și fii credincios!”  

 

29. Ce trebuia să facă Daniel cu cuvintele profetice primite referitoare la vremea sfârșitului? 

(12:4) 

a) să le țină ascunse și pecetluite; 

b) să le spună înaintea împăratului; 

c) să le transmită dregătorilor Babilonului. 

 

30. Ce se va întâmpla la vremea sfârșitului? (12:10) 

a) mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți; 

b) cei răi vor face răul și nu vor înțelege; 

c) cei pricepuți vor înțelege. 

 

 

 

 

 

 

X 
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31. Completează enunțurile de mai jos cu numerele potrivite: 

a) „Încearcă pe robii tăi ____10 ___ zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apăde băut.”(1 :12) 

b) ”Dumnezeu a dat acestor ___4 _____tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și 

înțelepciune.” (1 :17) 

c) „Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur, înalt de ___60 ___ de coți și lat de __6___ coți.” 

(3 :1) 

d) „Ei bine, eu văd  __4 __ oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați.” (3 :25) 

e) „Și a pus mâna pe împărăție Darius, Medul, care era în vârstă de __ 62 __ de ani.” (5 :31) 

 

32. Completează versetul: 

 Daniel 2:20: „Daniel _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________.” 

Daniel a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! 

Ale Lui sunt / A Lui este înţelepciunea şi puterea. 

 

33. Scrie din memorie versetul: 

Daniel 6:27: „ ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.” 

El izbăveşte şi mântuieşte, El face semne şi minuni în ceruri şi pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din 

ghearele leilor!” 

 

34. Completează versetul: 

 Daniel 11:32:„ __________________________________________________________________ 

___________________________________________________tari__________________________

_____________________________________________________________________.” 

Dar aceia din popor care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor vor rămâne tari şi vor face mari isprăvi. 

 

35. Completează versetul: 

Daniel 12. 3: „ ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________în veci de veci.” 

Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire 

vor străluci ca stelele în veac şi în veci de veci. 


