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االله الواحد آمينبسم االب واالبن والروح القدس   

 مسابقة سفر صموئيل الثاني

 أوال : أختر اإلجابة الصحيحة :

 المقدمة وحتى اإلصحاح الرابع :

 في التقليد اليهودي واضع هذا السفر  -1

 كل ما سبق -جاد النبي        جـ  -ناثان النبي       ب -أ

 

 السفرزمن كتابة هذا  -2

 بعد سبي مملكة يهوذا -أثناء السبي     جـ  -بعد أنقسام المملكة وقبل السبي     ب –أ 

 

 شمل هذا السفر قصائد وأناشيد متعددة -3

 كل ما سبق -رثاء دواد ألنبير   جـ  -رثاء داود ليوناثان وشاول   ب -أ

 

 وصل خبر مصرع شاول إلى داود وهو -4

 في مدينة صقلع - في جلبوع   جـ -يحارب العمالقة     ب  -أ

 

 الغالم الذي أخبر داود بوفاة شاول هو من  -5

 سبط يهوذا -بني عماليق    جـ  -جبل جلبوع    ب -أ

 

 في المرثاة التي رددها داود -6

 مدح يوناثان وذم شاول -مدح شاول ومدح يوناثان     جـ  -مدح شاول وذم يوناثان  ب -أ

 صعد داود إلى مدينة حبرون بعد -7

 جـ أن تأكد أنها هى مشورة الربإنقضاء فترة الحداد على شاول  -أن تأكد من وفاة شاول ب -أ
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 جلعاد النهم شكافأ داود رجال يابي  -8

 لم يهتموا بدفن شاول وابنه -إهتموا بدفن شاول   جـ  -قبلوه ملكا عليهم   ب -أ

 

 ملك إيشبوشت بن شاول بمساندة -9

 مفيبوشث بن يوناثان -إبنير بن نير    جـ –روية    ب صيؤاب بن  –أ 

 

 رويةصإسرائيل عسائيل  بن  شنيرقائد جيقتل إبنير بن  -10

 كل ما سبق -ا عن النفس   جـ دفاع   -ألنه من رجال داود  ب -أ

 

 إتفق داود مع إنبير على أن يتسلم الملك على كل إسرائيل بشرط -11

 ادة زوجته ميكال بنت شاولإستع -دفع فدية عن مقتل عسائيل  جـ  -قتل إيشبوشث   ب -أ

 

 روية لمقتل إنبير بن نيرصرتب يؤاب بن  -12

 ا ألخيه عسائيلا لمقتل شاول   جـ إنتقام  إنتقام   -ليضمن عدم تأمره على داود   ب -أ

 

 حزن داود حزنا واضحا على مقتل إنبير وكان هذا  -13

ا ألن إبنير كان قائد   -جـ الن داود لم يكن يريد اإل نتقام منه  -ود   باا لدألن إنبير كان صديق   -أ

 اعظيم  

 

 كان إتفاق إبنير على تسليم الملك لداود -14

 ا مع رغبة إيشبوشثمتفق   -رغبة بيت يهوذا  جـ ضد  -ا مع رغبة شيوخ إسرائيل      بمتفق   -أ
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 بعد سماع إيشبوشث بمقتل إنبير -15

ا غضب ألن إنبير كان ملك   -فرح ألنه كان يبغضه   جـ -ب   إرتخت يداه وتحطمت نفسيته  -أ

 اصوري  

 

 قتل إيشبوشث بيد -16

 رويةصبن  يؤاب -اإلخوان )بعنه وركاب(   جـ  -إنبير بن نير   ب -أ

 

 ابمقتل إيشبوشث خلي الجو تمام   -17

 جميع اإلجابات صحيحة -لداود الملك  جـ -لميفيبوشث بن يوناثان    ب -أ

 

 أنه ينين الشريرن للخائأكد داود النبي  -18

 ليس في حاجة إلى عون األشرار -لم يستحسن قتل شاول وال إنبير    ب -أ

 جميع اإلجابات صحيحة -جـ 

 من اإلصحاح الخامس حتى اإلصحاح العاشر:

 التي فيها مسح داود ملكا حيث خضع الكل له................... هذه هى المرة  -19

 الثانية -ـ الرابعة ج  -الثالثة   ب -أ

 معنى اسم يبوس -20

 ال تمس بأي قدم -ا تحت األقدام    جـ مدوس   -عالية فوق األقدام   ب -أ

 

 كانت إسرائيل تستخدم صور كبلد -21

 لتساندها في حروبها -لتشتري منها الغالل والمحاصيل  جـ  -لتوزع منتجاتها ومصنوعاتها  ب -أ
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 مدينة في بنيامين خصصت للكهنة -22

 جبع -صور  جـ  -يبوس   ب -أ

 

 جمع داود من المنتخبين ال ليحاربوا بل ليحتفلوا باحضار التابوت إلى أورشليم  -23

 أربعين ألف -عشرين ألف   جـ -ثالثين ألف    ب -أ

 

 التابوت ظل في بيت والد عزة لمدة حوالي -24

 ستين سنة -سبعين سنة    جـ  -خمسين سنة   ب -أ

 مدة ملك سليمان -25

 سنة 50 -سنة    جـ  40 –سنة    ب  30 -أ

 

 نية تشير إلىكانت حروب داود النبي ضدد األمم الوث -26

 كل ما سبق -الوقوع بالخطية بكل رجاستها وعنفها   جـ-الخطية    ب جهاد المؤمن ضد -أ

 

 كان داود يهىء الطريق لسليمان لبناء بيت الرب خالل -27

انيات للبناء من ذهب وفضة وغيره   اعداد اإلمك -حاربهم    بفخضاع األمم والمقاومة والمسالمة إ -أ

 كل ماسبق -جـ 

 بحث داود النبي على نسل شاول لكي -28

لكي يقتل ما بقى من نسل شاول            -يصنع معه إحسان ا من أجل يوناثان                   ب -أ

 جميع ما سبق -جـ
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 ا لمفيبوشثي  لا عمقدم داود حب   -29

 كل ما سبق -خبزا على مائد في دائما  جـ تأكل  -أرد لك كل حقول شاول ابيك   ب -أ

 

 حمل داود مشاعر رقيقة اذ يهتم بمشاعر كل إنسان في -30

 (5:10صم )2 -(   جـ5:20صم 2) -(   ب4:20)اش -أ

 من اإلصحاح الحادي عشر حتى اإلصحاح السابع عشر :

 بعد سماع داودلقصة ناثان النبي -31

 كل ما سبق -المقصود بها   جـعرف أنه هو  -حكم على نفسه دون أن يدرى    ب -أ

 ابن داود البكر وولي العهد معنى اسمه " أمنون"  -32

 كل ما سبق -مغتصب      جـ  -أمين     ب -أ

 

 ................ أمه و  كان أمنون بن داود -33

 زرعيليةي أخينوعم ال -بتشبع      جـ -معكة بنت تلماي      ب -أ

 طلب أبشالوم من أخته تلتزم الصمت وذلك ألن -34

 الصمت يخفي دهاء وانتقاما من أخيه أمنون -مت يحمل هدوءا و سالما     بالص -أ

 ال شىء مما سبق -جـ

 

 أراد يؤاب أن يكون هو الواسطة لمصالحة داود على ابنه أبشالوم وكان دافعه في ذلك هو -35

 رفين )داود وأبشالوم(يكسب صداقة الط -كان يعلم أن داود يحب أبشالوم جدا       ب -أ

 سبقكل ما -جـ 
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 لم يستنكر داود ما فعلته المراة بعد ما عرف  أنها تكذب وذلك بسبب  -36

 كل ما سبق  -وجد هذا العمل نوعا من األستطابة في قلبه     جـ -محبته ألبنه أبشالوم    ب -أ

 تعني 14:14صم 2)البد أن نموت (  -37

 كل ما سبق -جـ    ال يعود إلى الحياة مرة أخرى  أن أمنون  -ب         أننا كلنا سوف نموت    -أ

 

 عاد أبشالوم إلى أورشليم وذلك لكي -38

لكي يطلب من أبيه  -من أجل شوقه ألبيه    جـ -يهيىء الطريق لنفسه كي يغتصب الملك   ب -أ

 الصفح عن قتله ألخيه أمنون

 

 كان أبشالوم يمالىء الشعب ويبكر ويقف بجانب باب المدينة لكي  -39

 كل ماسبق -يمنع المتقاضين من الوصول ألبيه     جـ  -يرشد المتقاضين لموضع أبيه    ب -أ

 من عظماء الرجال من أورشليم إلى حبرون لكي 200أخذ أبشالوم معه  -40

 كل ما سبق -ـ ا    ج لتنصيبه ملك   –ألجل الذبيحة والعبادة في حبرون   ب  -أ

 

 بيا لداود ورجاله طعاما وهو في جبل الزيتون بغرضصقدم  -41

 كل ما سبق -ألنه يريد أن يغتصب أمالك مفيبوشث     جـ -ألنه شخص كريم     ب -أ

 

 ) أن يستخدم مشورة (أيهما األفضل ألبشالوم لكي يقضي على داود أبيه -42

 ال شىء مما سبق -حوشاي األركي   جـ -أخيتوفل     ب -أ
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 من اإلصحاحالثامن عشر حتى اإلصحاح الرابع والعشرون :

 أقام داود رؤساء ألوف ورؤساء مئات كنظام -43

 شاول -صموئيل    جـ -موسى النبي        ب -أ

 

 مع هفتمثل داود بالسيد المسيح في مشاعره نحو الخطاه ويبحث عنهم ويرفق بهم وذلك في موق -44

 محنايم -يواب     جـ  -أبشالوم      ب -أ

 

 ... قائل هذه العبارة هو "وزن ني يدي الف من الفضة لما كنت امد يدي إلى ابن الملك فلو " -45

 الغلمان العشرة -رجل من الجيش    جـ -يوآب    ب -أ

 

 قام ............ بتخبير داود بموت ابنه أبشالوم -46

 يوآب -جـ يالكوش -اقميعص     ب -أ

  

اللها بل غداود مع كل نجاح أو نصرة ال يطلب سلطه و إن نالها ال يسىء است يةأعجب شخصما ف -47

 يحولها إلى حب ورعاية وهذا يظهر في

 كل ماسبق -برزالي الجلعادي  جـو يبوشث مف -عي وصبيا   بمموقفه مع ش -أ

 

ا ي  ا مشوا وحمص   وعدس  ا وفوال  ا وفريك  ا ودقيق  خزف وحنطة وشعير   آنيةا و قدم فرش  الذي  من هو  -48

 وجبن بقر  وزبدة  وعسال  

 ابياثار الكاهن -صادوق الكاهن   جـ -برزالي الجلعادي     ب -أ
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 كان البد للسيف اال يفارق مملكة داود بسبب -49

 خوفه من قطع رأس -بسبب كثرة حروبه   جـ -تأديبا له على قتل أوريا الحثي      ب -أ

 

 ألسباب كثيرة منهاتجاهل داود الملك يوآب وأقاما عماسا رئيسا للجيش  -50

أن كان شبع قد جمع األسباط كلها عدا  -اعتاد داود أن يفي بوعوده مهما كانت الظروف    ب -أ

 ااالثنين مع   -يهوذا       جـ 

 

 كانت شخصية يوآب رئيس الجيش لداود شخصية غريبة ومحيرة رغم ذلك كان -51

 نته أمين محب وصادق في اما -كان يريد أن يأخذ المملكة من داود    ب -أ

 كان خائن لداود -جـ 

 حدثت مجاعة بسبب انقطاع المطر ثالث سنوات لذلك -52

 ااالثنين مع   -التجأ إلى جيرانه    جـ -طلب داود وجه الرب    ب -أ

 

 شاول بسببسريه  تأثر داود الملك جدا بما فعلته رصفة  -53

 جساد المصلوبةحراستها لأل -حربه مع الفلسطينين    جـ -كان يحمل كراهية لبيت شاول   ب -أ

 

 النصرة المزمور ................... يطابق نشيد -54

 الخامس والعشرون -الثامن عشر     جـ  -الخمسون        ب -أ

 كان داود يكرر هذا النشيد في كل غلبة نفهم ذلك  -55

 4:14صم 2 -جـ       24:1صم 2 -ب   1،2:22صم 2 -أ
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 من أهم سمات داود النبي كما تظهر في هذا االصحاح تشغيل الطاقات التي بين يديه وهذا هو دور  -56

 جميع ما سبق -األب واألم        جـ -النبي وكل قائد روحي      ب -أ

 أبرز داود لبعض جوانب في شخصيته وهى -57

 كل ما سبق -له رسالة تقوية    جـ -حة لخدمة شعب هللا     بمس -أ

 حديثه الختامي وذيله بأسماء أبطاله الجبابرة وأعمالهم لـ ر داودختصأ -58

 كل ما سبق -عدم اإلنفراد بالسلطة     جـ  -ب  له للطاقات التي بين يديه      تشغي  -أ

 يختم السفر بخطأكبير إرتكبه داود وهو  -59

 كل ما سبق -عدم إستشارة الرب    جـ -بدأ يعتمد على عدد رجاله وإمكانياته     ب -أ

 

 عندما أدرك داود خطأه -60

 اعترف بخطأه دون تردد -ى عليه    جـغط -قدم هلل مبررات    ب -أ

 

 عندما رأى داود شعبه تحت الضيق -61

إطمئن ألن العقوبة  -طلب أن تحل الضيقة به وبيت أبيه جـ -إختبأ وسطهم طالب ا عنايتهم به    ب -أ

 لن تمسه

 

 ا إال أنهمي  مبالرغم ان ارونه كان أ -62

 كل ما سبق -إتسم باألتضاع والبذل والعطاء والحب    جـ -برؤية المالك     بتمتع  -أ

---------------------------------------------------------------------  
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 ( : ×( أو عالمة )√ ثانيا : ضع عالمة )
 المقدمة وحتى اإلصحاح الرابع :

 )  (    يعرض هذا السفر حياة وحروب وإنتصارات وضعفات داود النبي  -1

 )  (    سقط الملك داود في خطايا الكبرياء بسبب إنتصاراته في الحروب  -2

 )  (  داوغ األدومي هو من أرسل ابنه إلى داود ليبشره بخبر موت شاول ويوناثان -3

 )  (  يحزن لموت شاول بل تشفى فيهحزن داود الملك لموت يوناثان الذي يحبه ولم  -4

 )  (  عبارة قالها داود في مرثاته  عن شاول(الظبي يا إسرائيل مقتول على شوامخك ) -5

 )  (    رجال   360كان عدد الرجال اللذين قتلوا في الحرب من رجال إبينر  -6

 )  (    كل السيف يؤاب األبد يأكلنادى إبنير )عسائيل( قائال : هل إلى  -7

 )  (        )عسائيل ( معناها هللا محبة كلمة -8

 )  (   بدأ إيشبوشث حربه بتحريض وقيادة إبنير بأن يبقى الملك في يد شاول -9

 )  ( كان داود يملك على الكثير ماعدا سبط واحد وإيشبوشث يملك على القليل بقية األسباط -10

 )  (      مسح داود ملكا على كل األسباط بعد موت إنبير -11

 )  ( داود شهما ونبيال فأعلن رسميا وشخصيا براءته من قتل إنبير ورفضه لهذا الغدركان  -12

 )  (       إبنا رامون من بني عماليق بعنه وركاب -13

 )  (       ا وهو نائم على فراشهر  قتل إيشبوشث غد -14

 )  (        بعنه معناها ) إبن الضيق أو العناء( -15

 )  (     وأتباعهم بتصرف داود مع الخائنينفرح كل البنياميين  -16
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 من اإلصحاح الخامس حتى اإلصحاح العاشر:

 )  (    عوبيد أدوم تمتع ببركة بقاء التابوت في بيته لمدة أربعة أشهر -17

 )  (    مدينة داود كانت على شكل دائراة ليس لها نقطة بداية وال نهاية -18

 )  (     يخالفوا الناموستم حمل التابوت على األكتاف حتى ال  -19

 )  (    داود النبي استشار الرب عندما رغب في نقل التابوت الى مدينته -20

 )  (   وعد هللا داود أن الذي سيبنى بيت الرب ابنه الذي سيخرج من احشائه -21

الكنيسة هي الهيكل الحقيقي هلل لم تبنى من حوائط بل من القلوب أما هيكل سليمان بني باليد وهدم  -22

 )  (            باليد

 )  (  لم يكن لميكال ولد من داود وذلك كان عار في العهد القديم عالمة غضب هللا -23

 (  )لم يكن داود منشغال بمجده الذاتي إنما كان مشغوال بخدمة الجميع ورعايتهم بكونهم شعب هللا  -24

 )  (   ليةنجح داود في حروبه ضد األمم المقاومة فلم يهتم بشئون مملكته الداخ  -25

 )  (أساء مشيرو حانون ملك بني عمون الظن بداود إذ حسبوا رسله جواسيس ألقتحام المدينة -26

 )  (   ا على يؤاب وقوتهه فإستعد للحرب معتمد  سمع داود بتحالف ممالك ضد -27

 )  (  كان من العادات القديمة أن يقتل الملك الجديد كل نسل الملك السابق لئال يقاومه -28

 )  (    داود الملك نبيال وكريما للغاية في تعامله مع مفيبوشثكان  -29
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 من اإلصحاح الحادي عشر حتى اإلصحاح السابع عشر :

 )  (  أدرك يؤاب سر الرسالة المختومة التي مع أوريا بعد قتله وزواج داود بأمراته -30

 )  (      أكتفى داود برفض أوريا النزول إلى بيته ولم يقتله -31

 )  (    توبيخا له بسبب سقوطه فتراجع عن خطتهكان كالم أوريا لداود  -32

 )  (   كانت القصة الرمزية التي ذكرها ناثان النبي لداود لكي يوقظ ضميره -33

 ( ) الحب يحررنا من األنا لبنيان النفس واألخريين بينما الشهوة تتقوقع حول األنا إلشباع الذات -34

 )  (      حتى تحرك باالنتقامأنتظر أبشالوم ثالث سنين  -35

 )  (دبر داود لقتل أوريا الحثي وتعلم منه أبشالوم فدبر لقتل أمنون وأمنون دبر ألغتصاب ثمار -36

 )  (  أن تخدع داود الملك بحكاية وقصة غير حقيقيةأستطاعت المرأة التقوعية  -37

 )  ( امل إلبنهاأستطاعت المرأة المتظاهرة بالحزن أن تغتصب من داود قسما بالعفو الش -38

 )  (      هل توافق على وصف امرأة تقوع بأنها حكيمة -39

 )  (  طلب داود رد أبشالوم إلى أورشليم على أال يرى وجهه لمدة خمسة سنوات -40

 )  (  أكتسب أبشالوم  شعبيته خالل جمال جسده وليس خالل قدسيه نفسه ونقاوة قلبه -41

 )  (  حبرون لتنصيبه ملكا هناك رجل من أورشليم إلى 200أنطلق مع أبشالوم  -42

م اللذين ميشير إلى األ الجتي  جماعة اليهود اللذين تعلقوا بابن داود بينما إتايكان أبشالوم يمثل  -43

 )  (          صمموا على جحده



 

                                                                                              

 

 

  أوالً: أختار اإلجابة الصحيحة 

   /.......(62 )  

 ج  ب أ م ج  ب أ م ج  ب أ م

1    21    42    

2    22    34     

3    32     44     

4    42     54     

5    52     64     

6    62     74     

7    72     84     

8    82     94     

9    92     50    

10    30    51    

11    13     52    

12    23     35     

13    33     45     

14    43     55     

15    53     65     

16    63     75     

17    73     85     

18    83     95     

19    93     60    

20    40    61    

    41    62    

 

 

....................................................األســـم  

224 /: .................الدرجة  

: ..............مسلسالالستالم  

 مسابقة سفر صموئيل الثاني



 

  ثانياً: ضع عالمة )√( أو عالمة )×( 

   /......(69 )  

 × √ م × √ م × √ م × √ م × √ م

1   17   33    49   65   

2   18   34   50   66   

3   19   35   51   67   

4   20   36   52   68   

5   21   37   53   69   

6   22   38   54   

7   32    39   55   

8   42    40   56   

9   52    14    57   

10   62    24    58   

11   27   34    59   

12   28   44   60   

13   29   45   61   

14   30   46   62   

51    31   47   63   

61    23    48   64   

 

 

 

 

 

 

 

  ال تنقل إجابات اآلخريين

فهذه آمانة     



 

 ثالثاً: أكمل 

 /.....(59 )  

1  21  41  

2  22  42  

3  23  43  

4  24  44  

5  25  45  

6  26  46  

7  27  47  

8  28  48  

9  29  49  

10  30  50  

11  31  51  

12  32  52  

13  33  53  

14  34  54  

15  35  55  

16  36  56  

17  37  57  

18  38  58  

19  39  59  

20  40    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( 19../ )....       رابعاً: التوصيل 

 األول 
1 2 3 4 

    

 

 الثانى 
1 2 3 4 

    

 

 الثالث 
1 2 3 4 5 

     

 

 الرابع
1 2 3 4 5 6 

      

 

خامسال  
1 2 3 4 

    

 

سادسال  
1 2 3 4 5 

     

 

 السابع 
1 2 3 4 5 6 
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ترك داود تابوت العهد عند هروب من أورشليم مع صادوق الكاهن و ابنه يوناثان وإيباثار الكاهن  -44

 )  (           صعأخيموابنه 

ثمرة لما أرتكبه في حق هللا وضد كانت نفس داود تشعر بالمرارة وذلك لشعوره ان ما حل به هو  -45

 )  (           أوريا الحثي

 )  ( كان حوشاي األركي صديق داود يقدم التحية ألبشالوم الملك ولكن قلبه كان مع داود -46

ودخوله من غير حرب بل وضع في قلبه قتل أبيه أيضا لكي ف أبشالوم بأنتقاله إلى أورشليم تلم يك -47

 )  (            يطمئن

 )  (أستطاع حوشاي األركي أن يقنع أبشالوم بخطته ألنها أشبعت كبرياؤه وحبه في السيطرة -48

 )  (  ووجدهما عبرا قناة الماء  وم عن الكاهنيين يوناثان وأخيمعصفتش عبيد أبشال -49

 )  (   اؤهأخيتوفل عدم سماع مشورته فذهب وأنتحر نتيجه لكبري لم يحتمل  -50
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 الثامن عشر حتى اإلصحاح الرابع والعشرون : من اإلصحاح

م حطالذي قتله الرب و  ألبليسكانت معركة أبشالوم وداود ظال لمعركة الصليب كان أبشالوم رمزا  -51

 )  (            سلطانه

 )  (       لمعرفة عددهمكان داود يحصى رجاله  -52

 الذي سبق وسب داود معيداود كان رمزا للسيد المسيح في األهتمام بالنفوس الساقطة التائبة كش -53

)  ( 

 )  ( المسيح باألهتمام بالنفوس المحطمة والمظلومة مثل مفيبوشث كان داود رمزا للسيد -54

الحديثة إليمان مثل برزالي الجلعادي ليهبها كان داود رمزا للسيد المسيح في االهتمام بالنفوس  -55

 )  (         سلطانها ويحل في داخلها

بخروجها من العالم مثل كمهام بن كان داود رمزا للسيد المسيح باالهتمام بالنفوس التقية المنشغلة  -56

 )  (            رزاليب 

 )  (       ا ليوآب )اسالم أنت يا أخي(قال عماس   -57

 )  (    "     قال )حاشاي حاشاي أن أبلع وأن أهلك(فاجاب يوآب و " -58

 )  (   "أكفر فتباركوا نصيب الربفقال داود للجبعونين ماذا أفعل لكم وبماذا " -59

 )  (      "داود بما فعلت ايه ابنه رصفه سرية شاول برفأخ " -60

 )  (     شاول بن شمعي أخي داود ضربهر اسرائيل ولما عي  -61
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 )  (      لداود لم يسمح أن تحل به الضيقاتهللا في محبته  -62

( االنجيلين اللذين يعبرون بأجنحة قوة من أرسلهم وليس بالسهام )المقصود  15:22صم 2في  -63

 )  (           بقوتهم الذاتية

 )  (      أبرز داود أصله كإبن يسى حتى ينتفخ ويتعالى -64

 )  (   وحي من الروح القدسيدعو داود كلماته )مزاميره( وحي ألنه ترنم بها ب -65

 )  (    غضب الرب على داود ألجل قيامته باألحصاء في حد ذاته -66

 )  (    يسمح هللا أحيانا بخطأ الراعي لتأديب الرعية الستحقاقها التأديب -67

 )  (       في بيدر أرونه اليبوسي أقيم هيكل سليمان -68

م األعداء بل الوبا المرسل من قبل هللا ألنه في إختيار العقوبة لم يختر المجاعة وال الهروب أما -69

 )  (       ةترجى أن يحتمل هو العقوبة دون الرعي 
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 ثالثا : أكمل مكان النقط فيما يلي: 

 المقدمة وحتى اإلصحاح الرابع :

 أن يهتم بخالصه وسط خدمته ...................................................... دفع القديس -1

 أذن من يظن أنه قائم فلينظر أن ال يسقط..................................................    يقول القديس  -2

 "ئال : أنا قتلت مسيح الربشهد عليك قا ...........................................دمك على رأسك ألن" -3

 حرا وهكذا أرتبط العدل بالصداقة ...........................................كان يوناثان  -4

ان طالب العماد يتمتع خالل المسحة بكهنوت روحي وملكوت    ...........................................يوضح القديس  -5

 روحي

 "وحقا  ...........................................واألن ليصنع الرب معكممباركون انتم من الرب " -6

 سبع سنوات ونصف ...........................................أقام هللا داود ملكا حيث مسحه بيت  -7

 وسرعته ...........................................وخفة جرى عسائيل وراء إبنير متكال على -8

 لداود أن يهبه الملك ...........................................أن هللا  -9

 أراد الرب أن نفرح ونمتلىء بهجة في الضيقات ...........................................يقول القديس -10

 بعنف ألنه دخل على سرية شاول ...........................................وبخ ايشبوشث -11

 ........................................... يكال داود وأنقذت حياته من لقد أحبت م -12

 كرامته وقوته ألن مملكته قامت على إبنير ..................................فقد  -13

 ولكنه أعرج وغير قادر على تولى الملك ..................................لكة اإل ملم يبق وارثا للم -14

 فارس أو راكب  ..................................معنى كلمة  -15

 علقت جثتاهما على بركة حبرون .................................. -16
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 من اإلصحاح الخامس حتى اإلصحاح العاشر:

 "..................................ال تدخل إلى هنا ما لم تنزع العميان و " -17

 .................................. سكن داود و رجاله القلعة والحصن ودعاه  -18

 ..................................تدين بما فعلهقوضعوا التابوت على عجلة جديدة م -19

 .................................. مد عزة يده إلى تابوت هللا و أمسكه كي ال يسقط فضربه هللا هناك و  -20

 الالويين ال على عجله..................................كان يجب ان يحمل التابوت على  -21

 .................................. تحدث هللا مع ناثان من خالل  -22

حيث  ..................................بيت الرب في أيام داود سفك دما كثيرا وعمل حروب عظيمة لذلك يليق بناء  -23

 تكون أيامه سالما

 وتبادل الحب بين أعضائها ..................................رغيف الخبز يشير إلى وحدة  -24

 انتهرته.................................. لم ينسى داود بيته فجاء ليباركه لكن   -25

 "إسرائيل اللذين أمرتهم أن يراعوا شعبي إسرائيل ..................................هل تكلمت بكلمة إلى أحد " -26

 "قبلت هذه العظائم كلها لتعرف عبدك ..................................من أجل كلمتك وحسب " -27

 معبرا بذلك عن أعماقه الداخلية التي تهتز في تهليل أمام الرب ..................................رقص داود أمام  -28

 "حيثما توجه ..................................وكان الرب يخلص " -29

 "لكل شعبه ال  وعد ..................................وكان داود يجري " -30

 "فاصنع معه إحسان هللا  .................................. فقال الملك إال يوجدبعد أحد لبيت " -31

 "إلى كلب ميت مثلي .................................. فسجد وقال من هو عبدك حتى "| -32

 "أباك في عينيك حتى أرسل إليك معزين  ..................................هل يكرم " -33

 " اجد  ..................................ولما اخبروا داود أرسل للقائهم ألن الرجال كانوا  " -34
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 من اإلصحاح الحادي عشر حتى اإلصحاح السابع عشر :

 التي حسبت في جسد يوسف مصدر بهجتها وشبعها ...............................تشبه أمنون بأمرأة   -35

 خطة شريرة   ...............................عمه حطمت الشهوة أمنون فدبر له ابن -36

 ............................. األتضاع بتميز هو معرفة -37

 ............................. المتضع في القلب متضع في -38

 ............................. يوجد أيضا جمال أخر لألنسان هو  -39

 هللا  .............................حيث ينبت األتضاع هناك ينفجر -40

 في تفاهتك  .............................كن مزدري في عظمتك وال تكن  -41

 لداود   .............................كان يهوذا بالنسبه للمسيح خائن مثل  -42

 الصالحين وتزكيه إيمانهم وتقواهمنفسه ألجل أمتحان .............................شرار حتى أن هللا يستخدم اال -43

 داود العامل الحقيقي إلنقاذ .............................السر الخفي وراء إقناع أبشالوم بخطة حوشاي األركي هو  -44

 اوقدموا طعام  .............................في وسط الضيقة يرسل هللا لداود من يعينه ففعل رجال محنايم مثل  -45
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 لثامن عشر حتى اإلصحاح الرابع والعشرون :من اإلصحاح ا

 من وراء داود إلى وراء شبع بن بكري  ...........................فصعد كل رجال  -46

 "جاء عما سا قدامهم ...........................ولما كانوا عند الصخرة العظيمة التي في " -47

 "عبد كل إنسان وراء يوآب ال تباع شبع بن بكري ...........................فلما نقل عن  " -48

 "في كل تخوم اسرائيل ...........................ال  ليبيدنا لكي قالوا للملك الرجل الذي افنانا والذي تامر علينا" -49

 "عبيدهو  د وسقطوا بيد داو  ...........................هؤالء األربعة ولدوا لرافا في  " -50

في نهاية اإلصحاح فرح قلب داود ألن قتاله ضدد إبليس لم يخلصه وحده إنما خلص  -51

 ........................... أيضا

عبدوا الرب برغم أنهم لم يروه بأعينهم بل سمعوا باألذن خالل كلمة   ...........................األمم من أصل  -52

 الكرازة 

جاء المخلص من بينهم وصنع أمامهم عجائب وتحدث معهم لكنهم خاصموه وجحدوه  ...........................  -53

 عوض اإليمان به

 في الروح القدس  ...........................ـألنه من اآلب نعمة واحدة تتم ب  -54

 "...........................ولكن بني بليعال جميعهم كشوك مطروح ألنهم ال يؤخذون" -55

 ........................... يشير الثالثون في تقسيم األبطال إلى عامة -56

 ........................... هو االعالن عن كان الدافع الرئيسي لداود الحصاء الشعب -57

 خطأ داود في إحصاء الشعب وحاول تنبيهه لذلك  ...........................أدرك  -58

  ..........................ا من جانب هللا تعني تحقيق هإقامة المذبح وتقديم الذبيحة وقبول -59
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 رابعًا : التوصيل :

 من المقدمة حتى اإلصحاح الرابع :

 الجدول األول:

 

 

 

 

 الجدول الثاني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب  أ 

 بالنسبة للمؤمنينتحذيرا خاصة  أ يمثل هذا السفر تاريخ حكم داود 1

 للمملكة وليس شاول الملك ب كانت مدة حكم داود الملك 2

 لمملكتي إسرائيل ويهوذا ج يمثل هذا السفر لكل إنسان 3

 حوالي أربعين عاما د داود النبي هو المؤسس الحقيقي 4

 ب    أ 

بيهم  المرتبطين بأ من سمات أوالد هللا  أ مات شاول ويوناثان  1
 السماوي 

 والخالفة كانت إليشبوشث بن شاول  ب  رجال  24قتل في جبعون   2

اإلتكاء على صدر الرب وطلب  3
 مشورته 

 وذهب يؤاب إلى حبرون حيث يملك  داود  ج

 وأسفرت المعركة عن إنتصار داود  د  عبر إنبير األردن إلى محنايم  4
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 اإلصحاح العاشر :من اإلصحاح الخامس حتى 

 الجدول الثالث:

 

 من  اإلصحاح الحادي عشر حتى اإلصحاح السابع عشر :

 الجدول الرابع:

 صل االسم بمعناه:

 ب   أ 

 أب الثرار أ صادوق  1

 الغضب  ب  أبياثار  2

 بارا  ج يوناثان  3

 الحماقة د  أخيمعص  4

 عطية يهوة  هـ حوشاي  5

 المسرع و  أخيتوفل 6

 

 

 

 ب   أ 

 سليمان  أ قبل تابوت العهد في بيته بوقار وخشوع  1

 حيرام  ب  سقط ميتا أمام التابوت ألنه تجاسر ولمسه  2

 عزه  ج نبي أمين هللا وللملك وله وقاره الخاص  3

 ناثان  د  بني الهيكل وله سالم كاسمه  4

حتى  ملك صور استمرت صداقته مع داود  5
 أيام سليمان 

 عوبيد ادوم  هـ
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 الخامس: الجدول  

 صل اسم االبن بأبوه :

 األب   االبن  

 شاول  أ يوناثان  1

 ابياثار  ب  أخيمعصي  2

 صادوق  ج أبشالوم  3

 داود  د  مفيبوشث  4

 

 الجدول السادس:

 من اإلصحاح الثامن عشر حتى الرابع والعشرون :

 ب   أ 

خرج رجال داود خارج مدينة   1
 أبشالوم محنايمليدخلوا إلى معركةعنيفة مع 

أما أبشالوم ففلت بالبغل من تحته ليتركهمعلقا   أ
 بين السما واألرض 

تشير إلى عدو الخير الذي يحطمه الصليب   ب  كان داود يخرج بالبغل في الحروب فيغلب  2
 فال يجد راحة في السماء 

الشعر الذي يجماله جذب أبشالوم الكثير   3
 ليقيموه ملك

الصليب خارج  هكذا رفع مسيحنا على  ج
 أورشليم 

بقى أبشالوم بين السما واألرض معلقا على   4
 الخشبة 

يمثل جماعة القديسين الجبابرة في اإليمان   د 
 يحطمون إبليس  

ضرب أبشالوم بالسهام وهو حي بيد يوآب   5
 في قلبه 

هكذا الجسد بكل أعضائه إن إنحرف عن   هـ
 غايته يصير سبب هالك لنا 
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 الجدول السابع:

 

 

 

 

 

 ب   أ 

 جاد النبي  أ بتصرف ضدد الشريعة والناموس قام داود   1

 داود  ب  كفى االن رد يدك..... قالها  2

 بأعترافه بخطاءه  ج النبي الذي أخبر داود بعقاب هللا  3

عام ليدخلهم   20بإحصاء من هم أقل من   د  ضاق بي األمر جد ا............... قالها  4
 الحرب 

 أرنان اليبوسي بيدر  هـ إغتصب داود مراحم الرب  5

ا في  6  هللا و  بعد توقف الوبأ أقام داود مذبح 



 

 


