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Barem TESTUL 1: Daniel 1-12 

GRUPA MIJLOCIE 

 

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

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 au trebuit să învețe tinerii aduși din Israel în Babilon? 

a) tot felul de scrieri și rânduielile haldeilor; 

b) să tălmăcească visele și vedeniile; 

c) scrierea și limba haldeilor. 

 

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

visul său? 

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

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

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

 

4. Ce a făcut împăratul cu Daniel după ce a auzit tâlcuirea visului? 

a) l-a înălțat pe Daniel și i-a dat multe daruri; 

b) i-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor 

înțelepților Babilonului; 

c) l-a aruncat în groapa cu lei. 

 

5. Cine au fost tinerii care au fost aruncați în cuptorul aprins pentru că nu s-au închinat chipului 

de aur înălțat de împărat? 

a) Șadrac, Meșac și Daniel; 

b) Șadrac, Meșac și Abed-Nego; 

c) Șadrac, Meșac, Abed-Nego și Daniel. 

 

6. Scrie din memorie versetul: Daniel 2:21 

,,El schimbă vremurile și împrejurările; El răstoarnă și pune pe împărați; El dă înțelepciune 

înțelepților și pricepere celor pricepuți!” 

 

7. Completați versetul: Daniel 2:23 

„Pe Tine, Dumnezeul părinților mei, Te slăvesc și Te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai 

făcut cunoscut ce Ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului!” 
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8. Care din următoarele afirmații sunt adevărate și care sunt false?  

a) Numele evreiesc al lui Daniel a fost schimbat cu numele babilonian Belșațar. __F__ 

b) Primul vis pe care l-a visat Nebucadnețar și care a fost tălmăcit de Daniel a fost visul cu copacul cel 

mare. __F__ 

c) Daniel se afla lângă râul Ulai în vedenia cu berbecele care avea două coarne. __A__ 

 

9. 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. 

 

10. 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 început să tremure; 

c) au rămas încremeniți. 

 

11. Conform cuvintelor împărătesei, spuse după apariția vedeniei cu mâna ce scria pe zid, ce 

potențial special avea Daniel? (5:12) 

a) să tâlcuiască visurile; 

b) să lămurească întrebări grele; 

c) să dezlege lucrurile încâlcite. 

 

12.  Pune în ordine cronologică următoarele evenimente. 

 __6_Belșațar a văzut o mână care scria pe zid (Daniel 5) 

__5_Visul lui Nebucadnețar cu copacul cel mare (Daniel 4) 

__1_Cucerirea Ierusalimului de către Nebucadnețar (Daniel 1) 

__8_Daniel postește pentru popor trei săptămâni (Daniel 10) 

__3_Visul lui Nebucadnețar cu chipul cel mare (Daniel 2) 

__7_Daniel ajunge în groapa cu lei (Daniel 6) 

__2_Testul de 10 zile la care au fost supuși tinerii evrei (Daniel 1) 

__4_Prietenii lui Daniel în cuptor (Daniel 3) 

 

13.  Ce făcea Daniel, de trei ori pe zi, potrivit cărții sale? (6:10) 

a) îngenunchea; 

b) se ruga; 

c) lăuda pe Dumnezeul lui. 

 

14. Cum începea scrisoarea lui Darius, trimisă către toate popoarele, după scoaterea lui Daniel 

din gropa cu lei? (6:25) 

a) „Veșnic să trăiți, oriunde ați fi!” 

b) „Pacea să vă fie dată din belșug!” 

c) „Să aveți multă pace!” 
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15. Completați versetul Daniel 4:3. 

„ Cât de mari sunt semnele Lui și cât de puternice sunt minunile Lui! Împărăția Lui este o împărăție 

veșnică, și stăpânirea Lui dăinuiește din neam în neam!” 

 

16. Cine a spus cuvintele? Alegeți din listă personajele potrivite: Darius, Belșațar, Daniel, Cir, 

crainic, Gavril, împărăteasa, Nebucadnețar.  

a) „Încearcă pe robii tăi zece zile …” (1:12) _____Daniel_______________ 

b) „Am visat un vis; duhul îmi este tulburat…” (2:3) _____ Nebucadnețar _______________ 

c) „Iată ce vi se poruncește, popoare,  …” (3:4) ______ crainic ______________ 

d) „Oricine va putea citi scrisoarea aceasta…” (5:7) _______ Belșațar _____________ 

e) „Să trăiești veșnic, împărate!(…) În împărăția ta este un om …” (5:10) 

 ____ împărăteasa______________ 

f) „ Dumnezeul tău, căruia necurmat Îi slujești, să te scape!” (6:16) _____ Darius ___________ 

 

17. Scrie din memorie versetul Daniel 6:27. 

„El izbăvește și mântuiește, El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din 

ghearele leilor!” 

 

18. 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 pardos, cu un leu, cu un urs; 

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

 

19. 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. 

 

20. Pe care profet îl citează Daniel că a proorocit despre dărâmăturile Ierusalimului? (9:2) 

a) pe Isaia; 

b) pe Ieremia; 

c) pe Ezechiel. 

 

21. Cine i s-a arătat lui Daniel în timp ce se ruga și l-a atins în clipa când se aducea jertfa de 

seară? (9:21) 

a) un sfânt; 

b) îngerul Mihail; 

c) omul Gavril. 

 

22. Completați versetul Daniel 9:9. 

„La Domnul, Dumnezeul nostru, însă este îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit!” 

 

 



4 
 

23.  Asociază  locurile precizate în prima coloană cu evenimentele  din cea de-a doua coloană.  

1. Țara Șinear __d)___ 

2. Capitala Susa __a)___ 

3. Hidechel __b)___   

4. Valea Dura __c)___ 

a) vedenia cu berbecul (8:2, 3) 

b) vedenia cu omul îmbrăcat în haine de in (10:4,5) 

c) ridicarea chipului de aur (3:1) 

d) aducerea vaselor din Casa lui Dumnezeu (1:2) 
 

 

24. 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. 

 

25. Cine sunt eu? 

a) Sunt căpetenia străjerilor împăratului Nebucadnețar. (2:14) _____Arioc_______________ 

b) Sunt căpetenia famenilor dregători. Eu am schimbat numele celor patru tineri evrei veniți la 

Babilon.(1:3, 7) _____Aspenaz_______________ 

c) Sunt ocrotitorul copiilor poporului Israel. (12:1) _____voievodul Mihail_______________ 

 

26. Prezintă patru exemple din cartea Daniel în care se face referire la numărul trei.  

     Al treilea an al domniei lui Ioiachim ( 1:1)    

     Trei ani să-i crească pe tineri (1:5) 

     Rugăciunea lui Daniel de trei ori pe zi (6:13) 

     Jalea lui Daniel trei săptămâni (10:2) 

 

27.  Asociază părțile chipului cel mare din visul lui Nebucadnețar, din coloana A, cu elementele 

din care erau alcătuite, din coloana B.  

         A       B 

1.Cap __c)__  a) Aramă  

2.Piept __b)__  b) Argint 

3.Brațe__b)__  c) Aur 

4.Pântece __a)__  d) Lut  

5.Coapse __a)__  e) Piatră 

6.Fluierele picioarelor  __f)__  f) Fier  

 

28. 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. 

 

29. Care este numele biblic al actualului fluviu Tigru? (10:4) 

a) Hidechel; 

b) Ulai; 

c) Eufrat. 
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30. Cu ce scop stătea Daniel pe lângă Darius medul, potrivit propriilor sale afirmații? (11:1) 

a) să-l ajute; 

b) să-l sfătuiască; 

c) să-l sprijine. 

 

31. 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) sșezarea urâciunii pustiitorului. 

 

32. Ce are să se întâmple cu proorocia lui Daniel la vremea sfârșitului? (12:4) 

a) Urmează ca mulți să o citească; 

b) Urmează ca mulți să-și schimbe viața datorită ei;  

c) Cunoștința va crește datorită ei. 

 

33. Care este semnificația traducerii scrierii de pe perete: „Numărat, numărat, cântărit și 

împărțit.”? (5:25) 

a) Numărat, numărat Dumnezeu a numărat zilele domniei lui Belșațar  și a 

pus capăt.(5:26) 

b) Cântărit Belșațar ca fost cântărit în cumpănă și a fost găsit 

ușor.(5:27) 

c) Împărțit Împărăția lui Belșațar va fi împărțită și data mezilor 

si perșilor.(5:28) 

    

34. Care din următoarele afirmații sunt adevărate și care sunt false?  

a) Nebucadnețar a avut visul cu chipul cel mare în al doilea an al domniei sale. __A__ (2:1) 

b) Când a văzut mâna misterioasă scriind pe zidul palatului, Belșațar  s-a înroșit la față, I s-au 

desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. __F__ (5:6) 

c) Țapul, din vedenia lui Daniel relatată în capitolul 8, avea un singur corn mare, între ochi. 

__A__    (8:5) 

d) Conform cărții lui Daniel, vor străluci ca strălucirea cerului cei ce vor învăța pe mulți să 

umble în neprihănire. __F__   (12:3) 

 

35.  Completează rebusul de mai jos. 

 

        1. D U M N E Z E U 

   2. B E L T Ș A Ț A R     

      3. H A N A N I A    

     4. T R E I        

      5. I N E L U L     

    6. Ț A P U L        
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1. Cine a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători? (1: 9) 

2. Ce nume a primit Daniel de la căpetenia famenilor dregători? (1:7) 

3. Prietenul lui Daniel menționat primul în capitolul 1 al cărții Daniel este ... (1:6) 

4. Daniel se ruga de ... ori pe zi. (6:10) 

5. Cu ce a pecetluit împăratul Darius piatra de pe groapa cu lei, după ce a fost aruncat Daniel? (6:17) 

(cuvânt articulat) 

6. Animalul din vedenie, care reprezintă împărăția Greciei este …  (8 : 21) (cuvânt articulat) 

 

  



7 
 

 

 

 


