
 

 مسابقة عيد القيامة 2021  العهد القديم – اسفار  صموئيل االول والثاني وملوك االول والثاني 

 سفر صموئيل االول 

 اكتب  صح ام خطأ 

---------------اخذ صموئيل حجرا ونصبه بين المصفاة والسن ودعا اسمه حجر المعونة                 -1  

---------------عندما شاخ صموئيل جعل بنيه قضاة السرائيل                                               -2  

---------------                                   سلك ابناء صموئيل فى طريق ابيهم                         -3  

---------------وافق الرب لصموئيل ان يكون للشعب ملك بعد ان طلب الشيوخ هذا                       -4  

--------------تصرخون من ملككم الذي اخترتموه النفسكم فيستجيب لكم الرب                           -5  

ى سفر صموئيل قوة الصالة فصموئيل جاء ثمرة لصلوات امه والشعب ناليظهر ف -6  

---------------النصرة بصلوات صموئيل                                                                          

---------------لقد اعارت حنة ابنها صموئيل للرب كل ايام حياته فاقامه الرب نبيا عظيما                -7  

---------------لقد رفض الرب شاول الن شاول رفضه ورجع من وراءه ليسلك حسب هواه             -8  

هة عند البرء  كانت العادة التي للوثنيين تقديم تمثال الجزء المصاب بمرض لالل -9  

---------------من المرض ولذا طلب الكهنة والعرافون تقديم تماثيل بواسير وفيران ذهب                     

سمح هللا للفلسطينين ان ياخذوا تابوت العهد الجل تاديب اسرائيل ليدركوا -10  

---------------                                              انهم باالنحالل فقدوا حلول هللا فى وسطهم            

   

 اختر االجابة الصحيحة 

معنى كلمة )يسى البيتلحمي ( هو انه   -11  

ال يحب اللحم   -من قرية بيت لحم         د  -بيته ممتلىء باللحم           ج -يأكل لحما كثيرا         ب  -ا  

 



 

منه اال ينوح على شاول اذ انه هكذا يفعل الرب معك كما فعل مع صموئيل حين طلب  -12  

يعوضك بالبديل  -يشبعك بالقليل             د  -يعطيك الدليل              ج  -يعدك باالكليل              ب  -ا  

اختار الناس شاول اذ نظروا الى شكله اما هللا فقد اختار داود اذ نظر الى   -13   

مكاته  -نشأته                       د   -ج                   قلبه       -قوته                         ب  -ا  

ما كان يحدث لشاول عندما كان داود يجىء اليه قبل قتله لجليات يثبت ان   -14  

المزامير تطرد االرواح الشريرة  -الكلمة الطيبة تصرف الغضب                                         ب  -ا  

هللا خلق االنسان على صورته  -االنسان                                             د الكبرياء يفسد قلب  -ج  

تقدم داود نحو جليات وهو يحمل  -15  

خمسة حجارة وسيف وعصا  -مقالع وخمسة حجارة وسيف                                          ب  -ا  

عصا ومقالع وخمسة حجارة   -د                   سيف وعصا ومقالع                                  -ج  

حسن باالنسان ان يردد عند كل موقف يدخله عبارة داود وهو يقف امام جليات أنا اتي اليك   -16  

برسم رب الجنود   -باسم رب الجنود            د   -ال بسيف وترس           ج -ال بسيف ورمح        ب  -ا  

ان اكون مثل يوناثان فىليتك يا ربي تدربني على    -17  

تمنى الخير حتى لمن يتفوق علي  -ب                           كال عليك فى االزمات          االت -ا  

التعامل الحسن مع المختلفين عني فى الدين  -االحسان للذين يسيئون الي                                   د  -ج  

ح الرب االنسان فترى يا للعجب مما يحدث حين يفارق رو -18  

شاول يخاف داود الصغير -الملك                                       ب  داود يخاف شاول  -ا  

شاول يخاف صموئيل النبي  -صموئيل يخاف شاول الملك                                 ج -ج  

تنطبق على يوناثان وهو يحاور اباه بخصوص داود اية  -19  

طوبى للمساكين بالروح   -ي السالم                                        ب طوبى لصانع -ا  

طوبى للحزانى  -طوبى للجياع والعطاش الى البر                            د  -ج  



   

من ادلة عدم تحريف الكتاب المقدس انه لم يخف ضعفات رجاله ومنها التجاء داود الى جت وصورته   -20

 المزرية وهو يتظاهر  

بالفقر   -بالجنون                          د   -بالمرض                     ج   -بالجوع                       ب  -ا  

يح حين قالكان داود في مغارة عدالم رمزا للمس -21  

تعالوا الي يا جميع المتعبين   -ثقوا انا قد غلبت العالم                                             ب  -ا  

انا هو الخبز الحي -اذهب عني يا شيطان                                             د  -ج  

فى مغارة عدالم تمم  داود وصية هللا التي تقول   -22  

ال تشته امراة قريبك   -نطق باسم الرب الهك باطال                                   ب ال ت  -ا  

اذكر يوم السبت لتقدسه  -اكرم اباك وامك                                                   د  -ج  

تي تقول عندما امر شاول الملك بقتل الكهنة فان عبيده كانوا قدوة لنا فى السلوك باالية ال  -23  

ينبغي ان يطاع هللا اكثر من الناس  -من يقاوم السلطان يقاوم هللا                                       ب  -ا  

ال يذم بعضكم بعضا ايها االخوة  -ال تنسوا اضافة الغرباء                                           د   -ج  

خطوة هامة يجب ان تتخذها قبل ان تبدأ اى عمل كبير فى حياتك تلك التي اتخذها داود قبل ان يذهب    -24

 الى قعيلة وهى ان  

سال بتدقيق عن الطريق   -استمع لخبرة الكبار    د  -ترك غنمه مع حارس      ج   -طلب مشورة هللا     ب  -ا  

معه فى برية زيف اذ قدم لنا مثاال فيما يجب ان  كم كان يوناثان وفيا لصديقه داود فى لقائه االخير  -25

 نقدمه الصدقائنا وقت الحاجة اذ 

اعطاه سيفه وخلع له ثيابه  -قدم له طعاما لقوته وقوت رجاله                                ب  -ا  

   جع والمتفائل شدد يده باهلل بالكالم المش -نصحه بالخروج بعيدا عن شاول ابيه                          د   -ج

يا لرقة قلب داود حتى ان الكتاب المقدس يشهد ان قلبه ضربة عندما  -26  

قطع طرف جبة شاول عدوه  -ودع يوناثان صديقه                                             ب  -ا  

ترك ميكال زوجته  -رد على يواب اخيه                                             د  -ج  



 

يا لشدة ادب داود فبرغم عداوة شاول له ناداه فى حديثه بعدما قطع طرف جبته بلقبين هما    -27  

سيدي ، أبي   -ملكي ، سيدي         د  -موالي ، ملكي              ج  -أبي ، موالي        ب  -ا  

ما احكم داود وهو يوصي غلمانه باللياقة فى بدء حديثهم مع نابال بأن   -28  

يطلبوا السالمة له ولبيته وممتلكاته  -ى زوجته واوالده                               ب يطمئنوا عل -ا  

يسجدوا امامه احتراما له  -يشكروا هللا على كل حسناته                               د   -ج  

تنطبق هذه االية على    1:   15ام  –الكالم اللين يصرف الغضب والكالم الموجع يهيج السخط   -29  

شاول واخيمالك  -يوناثان وداود                    د  -بيجايل ونابال              ج  -شاول وداود         ب  -ا  

الشر بل اغلب الشر بالخير تنطبق هذه االية على   ال يغلبنك   -30  

ميرب  -يوناثان                          د  -ابيجايل                       ج -الك                  ب اخيم -ا  

احذر ان يكون من اصدقائك ابيشاي الذي يمثل الشخص الذي  -31  

يتكاسل عن نجدتك وقت االزمة   -يفشي اسرارك لالخرين                                           ب  -ا  

ينشر للناس اشاعات كاذبة عنك -ك بخطية على انها عمل طيب                              د يغري  -ج  

قال داود النبي من الذي يمد يده الى مسيح الرب ؟ عندما    -32  

مسحة صموئيل النبي     -تنبأ عن المسيح                                                     ب  -ا  

سمع ان شاول قد هرب  -ل                                              د رفض ان يقتل شاو -ج  

ما زالت كلمات  داود النبي من الذي يمد يده الى مسيح الرب ويتبرأ ؟ تنخس ضمير كل من   -33  

ينكرون الهوت المسيح    -صلبوا المسيح                                      ب  -ا  

يسيئون الى الممسوحين للخدمة فى الكنيسة  -يسيئون الى شخص المسيح                       د   -ج  

ن ان  عندما يضعف ايمان االنسان باهلل يبدأ فى اتخاذ قرارات غير سليمة فعندما ضعف ايمان داود فظ -34

 شاول سيهلكه حتما قرر ان  

سقطع جبة شاول  -يقتل شاول          د  -يلتجىء للفلسطينيين      ج -يستعين بالفلسطينيين        ب  -ا  

 



 

يذكر سفر صموئيل االول بانه نهاية شاول الملك كانت بانه   -35  

قتله العمالقة  -الفلسطينيون                   د قتله  -قتله حامل سالحه               ج  -قتل نفسه         ب  -ا  

 

 سفر صموئيل الثاني  

  اكتب صح ام خطأ 

--------فرح داود بموت  شاول النه عاش فترة طويلة مطاردا من شاول                               -36  

لقد ايقن داود انه هو الملك المختار من قبل الرب بعد موت شاول ولكنه استشار -37  

----------الرب اوال ان كان يصعد الى احدى مدن يهوذا                                                         

-----------مسح داود ملكا على يهوذا فى مدينة حبرون                                                     -38  

ثالثة باجماع الشعب عليه بعد مسحهللمرة المسح داود ملكا على جميع االسباط  -39  

-----------سرا فى بيت ابيه ومسحه على بيت يهوذا                                                               

يرى داود النبي فى دخول تابوت العهد الى اورشليم صورة رمزية لصعود السيد   -40  

-----------المسيح الى اورشليم العليا بعد نصرته فى معركة الصليب                                             

-----------                  مات عزة النه لمس تابوت العهد بغير وقار امام الجمع                       -41  

هللا ترك هذه المهمة لسليمان ابن داود   –رفض هللا لداود ان يبني هو البيت ) الهيكل (  -42  

------------ليكمل الرمز فالبيت هو الكنيسة جسد المسيح والمسيح ابن داود هو الذي يبنيها                      

بل وسلم قائده االمين ومعه نفوسا بريئة  لقد استهان داود بالعدل واالمانة   -43  

------------اخرى للموت ليستر فضيحته                                                                           

عاش داود النبي عاما كامال مع خطيته لم يبكته ضميره عليها بالرغم من خبراته  -44  

------------الروحية القديمة ومعرفته للناموس                                                                     

 



 

ارسل الرب ناثان الى داود ليوقظ ضميره فالحظ احتقار داود لكلمات النصح  -45  

   ----------                        المقدمة له وقال له كيف تتجاسر وتتحدث معي انا الملك                      

      

عاد ابشالوم الى اورشليم  ليس من اجل شوقه لصفح ابيه عن قتله الخيه امنون  -46  

-----------وال حبا فى والده وانما ليهىء الطريق لنفسه كى يغتصب الملك من والده                          

عندما هرب داود بسبب خيانة ابشالوم له ترنم بالمزمور الثالث يا رب لماذا -47  

------------                   كثر الذين يحزنونني ؟                                                                

   -----------هرب ابشالوم من والده الى جده تلماي النه قتل امنون ولي العهد                             -48

-----------كان اخيتوفل مشيرا البشالوم الملك الجديد بعد ان كان صديق داود ولكنه خانه              -49  

-----------م مشورة اخيتوفل لقتل داود هو نفسه ابطلها خالل مشورة حوشاي    هللا الذي سمح بتقدي -50  

 

 سفر الملوك االول   

 اكمل

51- مسح ______  ملكا وتجليسه فى حياة ابيه داود كان امرا الزما بعد محاولة  _____ اغتصاب  

حتى ال يرتبك احد ويتشكك  العرش  

اقتربت ومع ترك الكرسي البنه ما كان يشغل ذهنه هو مع شيخوخة داود وشعوره بان ايامه قد  -52  

__________________ 

 53- وصايا الملك داود االخيرة البنه سليمان الملك          -  _________    -   __________ 

 _________________ -                          ____________________ - 

 54- ___________اسم عبري معناه مرتفعات جلعاد 

 - ___________  اسم عبري معناه ارض ممهدة 

 - ____________  اسم عبري معناه سعيد او مغبوط



 

 

الن هللا نفسه هو الذي اختاره  _________ فى القدس ودعي _________ارتفع بناء الهيكل فوق   -55

 وحدد القائم ببنائه ووضع خطته وقد استغرق بناء الهيكل ___________ 

  56- كان تقديم الذبائح عمال له جانبان جانب  ________________ 

  وجانب  _______________ 

مما سمعته  لقد وضح االصحاح العاشر عظمة حكمة سليمان اذ اعترفت ملكة سبأ بأن ما رأته اعظم  -57  

 وعظمة _______  قدمت له ملكة سبأ الكثير من الذهب 

 وعظمة ________  كان يأتيه الكثير ويقدم ايضا الكثير

 وعظمة _________  اتراس من ذهب كؤوس من ذهب  

 وعظمة _________  مركبات وخيل بكثرة 

 وعظمة __________  التجارية تبادل تجاري مع مصر  

58- وعد الرب لالرملة بان كوار الدقيق _________وكوز الزيت ________الى اليوم الذي فيه  

 يعطي الرب ______________ 

عاتب ايليا النبي هللا لموت ابن االرملة وصرخ الى الرب وقال   -59

فسمع الرب لصوت ايليا ورجعت نفس الولد الى جوفه   ___________________________ 

 فعاش فقالت المراة اليليا _____________________________________ 

اعطى هللا اخاب فرصة للتوبة بحلول الجفاف ثالث سنوات ونصف ولكنه لم يرجع الى نفسه واتهم   -60  

 ايليا انه _______________

 اكتب صح ام خطأ 

لقد عرف سليمان الملك بان ابياثار الكاهن ويوأب وراء طلب ابيشج زوجة الدونيا  -61  

------------                                                                                   الغتصاب العرش      

العهد واشتراكه مع والده فى  حكم سليمان الحكيم بالموت على ابياثار الكاهن بالرغم من حمله تابوت  -62

-----------االمه اثناء اضطهاد شاول لداود ابيه                                                                    



 

-----------امر سليمان بقتل يوأب طاعة للوصية والبيه                                                     -63  

-----------لرب لسليمان وساله عما يطلبه فاختار سليمان الحكمة ولم يسال مجدا او غنى        ظهر ا -64  

كان سليمان رمزا للسيد المسيح الذي قيل عنه هوذا الرجل الغصن اسمه ومن مكانه  -65  

---------           ينبت ويبني هيكل الرب                                                                        

فى صالة تدشين الهيكل يتطلع سليمان الحكيم الى هللا بكونه ليس اله اسرائيل وحده بل اله كل الشعوب   -66

----------                ويسال هللا ان يستجيب لصالة الكل لكي يعلم كل شعوب االرض اسمه               

لعصر الذهبي فى التاريخ العبري فاقام داود المملكة بجهاده  يعتبر عصر داود الملك وابنه سليمان ا -67

---------                                                العسكري وبنى سليمان الهيكل وقام بمشاريع تجارية   

لم تأت ملكة سبأ لتقيم عالقات تجارية او سياسية لكنها جاءت تتأكد مما سمعته عن  -68  

----------حكمة سليمان فتنتفع  به                                                                                 

احب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون وتمتعه بعطية الحكمة السماوية لم يلزمه بالحياة   -69

-----------التقوية وعمل اخطاء وخطايا مفسدة                                                                     

----------                                              لقد تراءى هللا لسليمان مرتين ومع هذا انحرف    -70  

ارسل اخاب عوبديا ليبحث له عن ماء وقد عاد اليه ليخبره بانه وجد ايليا الذي  -71  

-----------بصالته ينزل المطر                                                                                      

ترف الشعب بان الرب هو هللا طلب منهم ايليا ان يرفضوا عبادة البعل وقتل  اذ اع  -72  

----------فيخدعون البسطاء                                                         كهنة البعل حتى ال يعودوا   

سمح هللا لبنهدد ملك سوريا ان يطلب من اخاب فضته وذهبه ونساءه وبنيه  -73  

-----------وافق                                                                                           الحسان ف   

اشتهى اخاب ان يقتني كرم نابوت اليزرعيلي المالصق لقصره الشتوي ولكن رفض  -74  

----------                    نابوت ان يبيع ميراث ابائه فخططت ايزابل الشريرة لقتله                         

 



 

تخفى اخاب وسط الجيش ليحارب لكنه ال يقدر ان يختفي عن هللا ضربه جندي بقوسه عن غير عمد   -75

---------فاصابه جرح قاتل ادى بحياته                                                                            

 سفر الملوك الثاني 

 اكمل

المشاكل التي حدثت ايام فترة الملك اخزيا بسبب انعدام البركة   -76  

-  ___________                        -               ___________            -  __________  

المعجزات التي حدثت على يد اليشع فى االصحاح الثاني  -77  

- _______________                 - _______________ _  

لماذا استجاب هللا لصالة اليشع  بعد موت الولد  -78  

- ______________________                    -  _______________________  

ما هي خطايا جيحيزي  -79  

- ___________________               - ________________________   

-  ____________                              -  __ _____________________  

- _________________                    -  _____________________  

   ______________________ال تتخف ان الذين معنا  -80

   اكتب االية التي ذكرت فيها اسم ايزابل فى سفر الرؤيا  -81

 ____________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 

_________________ الخطية التي كانت سببا فى الضربة الموجهة لشعب هللا هى  -82  

بماذا كان يرمز له اليشع بعد اقامة ميت بسبب عظامه -83  

_________________________________________________  

   



 

______________________________ خطايا امصيا هى  -84  

هللا لم يعاقب اجاز على تعديه على الكهنوت مثلما فعل مع عزيا فلماذا ؟  -85  

 ___________________________________________ 

كان السامريون ثالث انواع   -86  

- _____________ ____________________________________  

- ____________________________________________   

- ______________________________________________  

الى حزقيا قائال هكذا قال الرب اله اسرائيل الذي صليت اليه من جهة  فارسل اشعياء بن اموص  -87

__________________ سنحاريب ملك اشور   

اكتب رمزا واحدا لحزقيا الملك للمسيح  -88  

-  __________________________  

-  ________________________________________  

مرات  3نبوخذ نصر هاجم الهيكل    -89  

- ________________________________  

-  _____________________________  

- _______________________________  

نبي نفذ االية ان جاع عدوك فأطعمه من هو ؟ مع ذكر الشاهد  -90  

 ____________     الشاهد _________________ 

االخرين ليحيواالطمع قل ما جمع . من الذين رضوا بنصيبهم واخبروا الناس   -91  

 ______________________ 

اعوض لكم عن السنين التى اكلها الجراد . من هى المراة التى عوضها الرب بعد سبع سنين  -92  

__________________ 



 

يا معوم الخشب اين ورد هذه المعجزة اذكر الشاعد فقط -93  

 ____________ 

؟  عددهم وكيف ماتوا فكم ي فهلكوا الذين يحتقرونني يصغرون من الذين احتقروا نب -94  

_________________________________ 

______________ ملك خبأوه ست سنوات وهو طفل   -95  

 صح ام خطأ 

اليزابل من سلطان وقوة وكرامة ومال ولم يبق منها اال العظام التى تركتها الكالب بعد ان   انتهى كل ما  -96

--------  نهشت لحمها                                                                                                

-------    لذكور                                تحققت نبوة ايليا النبي بانه لن يبقى احد من نسل اخاب ا -97  

لم يستجب الرب لصالة يهواحاز الذي رجع الى الرب بعد ارتكابه للشر  -98  

--------وذلك عندما سقط فى ضيقه شديدة                                                                          

--------مات اليشع النبي وحتى فى دفنه بعث فرحا فى قلوب الكثيرين حيث اقام جثمانه ميتا            -99  

--------ت الوثنية لذلك ضربه الرب بالبرص            لقد انجز عزريا الكثير لكنه لم يهدم المرتفعا -100
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