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 بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد آمين
 االولمسابقة سفر صموئيل 

 أختار االجابة الصحيحة -أوالً:

 مقدمة حتى االصحاح الثانى

 ما معنى اسم صموئيل ؟ -1

 نظر هللا -ج  سمع هللا  -ب  سأل هللا  -أ

 

 قد دعى الملوك مسحاء الرب لكونهم . -2

 رمز للمسيح الذي يملك على الصليب  -أ

 كل ما سبق -ج   يقيم ملكوت في القلب  -ب

  

 يعتبر سفر صموئيل من االسفار ؟ -3

 كل ما سبق  -ج  النبويه  -ب التاريخيه  -أ

 

 :كانت حنه مرة النفس فجعلتها  -4

 ال تشترك في االكل مما قدم للرب  -أ

 لفتنه حاقده وكارهه -ب

 ينزع عنها عارهاها وااللهي يتحقق لطلبت العون  -ج

  

يمكن النطق بالصالة بدون صوت وذلك بتركيز الطبيعيه الروحيه  -5

 ن التفكير في هللا عالداخلية كلها على تغيير الذهن بدون تشتيت 

 القديس كبريانوس  -ب القديس أكلميندوس االسكندري  -أ

 القديس يوحنا ذهبي الفم -ج

  

 



2 
 

 ابنة بليعال تعنى ؟ -6

 اسم عبري معناه عديم النفع او شرير  -أ

 كل ما سبق -ج ينعت به كل شرير ال يخاف هللا )الشيطان(  -ب

 

 "ارتفع قرني بالرب" قرني كنايه عن ؟ -7

 كل ما سبق  -ج قرون الثور  -ب  القوه  -أ

 

 ترمز حنه الى ؟ -8

 العهد القديم  -ج  اليهود  -ب االمم  -أ

 

 انهما لم يعرفا الرب ؟ قيل عن ابني عالى -9

 خالل التعليم والمعرفه العمليه  -أ

 لم يعرفاه في حياتهما العمليه وسلوكهما  -ب

 حفظهم للطقس  -ج

 

 قدم هللا عالمة للتأديب اإللهي لعالى الكاهن هي ؟ -10
 وال يجدونه الموت يشتهي نسله  -ب موت ابنيه في يوم واحد  -أ

 كل ما سبق -ج

 

 الثالث الى الثامنمن االصحاح 

 كان عمر صموئيل عندما ناداه الرب الول مره؟  -11

 سنه15 -ج سنه  12 -ب سنوات 10 -أ
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حينما دعا الرب صموئيل لعمل نبوي قيادي اعطاه إمكانيات العمل  -12

 وهي؟

 كل ما سبق  -ج نعمه في عيني شعبه  -ب ه مع هللا عيالم -أ

 

 كان حديث الرب مع صموئيل عن بيت عالي قبل تحقيق االحداث  -13

 بحوالي

 مائة عام  -ج سنه  15 -ب عشر سنوات -أ

 

 لماذا كسرنا اليوم الرب أمام الفلسطينيين؟  -14

 قكل ما سب -ج  االنحراف عن هللا  -ب بسبب الفساد  -أ

 

 هو نفسه : 19: 4صم 1  -15

 31: 23أع  -ج  18: 12 -ب 64: 78مز -أ

 

 قضى عالي الكاهن إلسرائيل: -16

 عام  30 -ج  عام 40 -ب  عام 50 -أ

 

 ........ فسقط عن الكرسي ومات .خبر لم يحتمل عالي  -17

 إنكسار الشعب وموت كثيرين  -أ

 فقد التابوت  -ج موت إبنيه  -ب

 

 سقط داجون إلى األرض ألنه : -18

 يقبلوا الواحد دون األخر  -ب ال شركه هلل مع داجون  -أ

 ا سبق .كل م -ج
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 أحيانا نقيم في القلب معبوداً كداجون يتمثل في : -19

 حب انتقام أو مجد باطل  -ب محبه المال وشهوة الجسد  -أ

 كل ما سبق -ج

 

 رأس داجون ويديه المقطوعه على العتبه عالمة على:  -20

 صارت موضع للدوس باالقدام  -ب اإلنحدار واالحتقار  -أ

 كل ما سبق  -ج

 

الفلسطينيين والعرافون أال يرسلوا التابوت فارغاً بل يردوا  طلب كهنه -21

 له قربان إثم إعترافاً بـ :

 خطأهم وأن ما حل بهم هو تأديب من هللا . -أ

 نوع من التعويض المادى واالدبى لما أصاب شعبه  -ب

 كل ما سبق . -ج

 

 كانت عالمات غضب هللا على الفلسطينيين عندما أخذوا تابوت العهد:  -22

 سقوط الههم داجون . -أ

 الفئران التي قضت علي المحاصيل وايضا البواسير  -ب

 كل ما سبق  -ج

 

 :الواجب على أهل بيتشمس عند معاينتهم التابوت ان كان   -23

 يسقطوا على وجوههم  -أ

 كل ما سبق  -ج يستدعوا الكهنه والالويين لحمله  -ب
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واستقوا ماء وسكبوا امام الرب . ما هو هذا  اجتمعوا الى المصفاه  -24

 الماء؟

 إشاره الى سكب قلوبهم بالتوبه أمام الرب . -أ

 كل ما سبق  -ج عالمه على االعتراف بالضعف  -ب

 

 قدم صموئيل محرقة للرب قبل حربه على الفلسطينيين عالمه على :  -25

 تسليم نفوس الشعب ليد الرب تماماً . -أ

 ذبيحة إثم  -ج  ذبيحة شكر  -ب

 

طلب الشعب من صموئيل ان يقيم لهم ملك يقضى لهم كسائر األمم   -26

 وكانت حجتهم :

 عدم سلوك ابنيه في طريق ابيهما -ب شيخوخة صموئيل  -أ

 كل ما سبق . -ج

 

كان هللا يدبر لبني اسرائيل إقامة ملك قلبه مثل قلب هللا لذلك فإن خطأ   -27

 في طلب اقامة ملك وإنما في : بنى إسرائيل لم يكن

 إساءة فهم النظام الملكي . -ب  تعجل االحداث -أ

 .كل ما سبق  -ج

 

 لم يوبخ هللا صموئيل على إنحراف إبنيه كما فعل مع عالي بسبب :  -28

 أبتدأ األتنين باالستقامة لكن محبة المال أغوتهم. -أ

  كان األثنان يعمالن في بئر سبع وليس مع أبيهم. -ب

 . كل ما سبق -ج
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 من االصحاح التاسع الى االصحاح الثالث عشر

 ينسب شاول الى سبط ؟  -29

 يهوذا  -ج  الوي  -ب  بنيامين -أ

 

 ......ترمز الفتيات الخارجات ألستقاء الماء االى  -30

 رجال العهد الجديد  -ب رجال العهد القديم  -أ

 رجال العهدين القديم والجديد -ج

 

الم يسألنا السيد المسيح اال نهتم بشيء اال بملكوت هللا وهذه كلها تزاد   -31

 لنا تتطابق هذه االيه مع ايه من االصحاح وهي ..

 22: 9صم 1 -ج 25: 9صم 1 -ب  20: 9صم 1 -أ

 

 عن من قيلت هذه العبارة "هذا يضبط شعبى"  -32

 قيس -ج  شاول -ب  وئيلصم -أ

 

 14، 13: 2بط 1فاخضعوا لكل ترتيب بشري من اجل الرب .........  -33

 تفيد نفس المعنى من االصحاح ايه .

 6: 10صم 1 -ج 2: 10صم 1 -ب  1: 10صم 1 -أ

 

الصمت المقترن بالحكمة يمثل نصره داخلية للنفس لذا كثيراً ما أوحى   -34

 ى ذلك به األباء في هذا االصحاح ايه تدل عل

 21: 10صم 1 -ج 26: 10صم 1 -ب   27: 10صم 1 -أ

 

 كلمة جلعاد تعنى :  -35

ً  -ب  كومه شهادة أوخشن -أ  يابيش -ج  جافا
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طلب ناحاش تقوير كل عين يمنى وترك العين اليسرى فإلى أي شيء   -36

 ترمز العين اليمنى ؟

  التطلع الى الزمنيات  -ب  البصيرة الروحية -أ

 الحكمة االرضية -ج

   

موجه ث عن إقامة ملك بكونه خطأ يرر صموئيل النبى الحدككثيرا ما ي -37

 الى هللا نفسه الذى يملك عليهم ويقودهم وهذا يتضح من اية ....

 15: 12صم1 -ج 18: 12صم 1 -ب  17: 12صم 1 -أ

 

ما هي العالمة التي طلبها صموئيل للشعب ليعلم الشعب كم هو شره   -38

 عظيم.

 رعوداً ومطراَ  -ج  مطراً  -ب  رعوداً  -أ

 

 الى الثامن عشرمن االصحاح الرابع عشر 

 " أصعدوا لنعلمكم شيئاً " من القائل ولمن ؟ -39

 يوناثان ألسرائيل  -ب الفلسطينيين ليوناثان  -أ

 اسرائيل للفلسطينيين  -ج

 

 قتل يوناثان وحمل سالحه من الفلسطينيين حوالي   -40

 رجل  20 -ج  رجل 200  -ب  رجل 2000 -أ

 

 كان ابنير بن نير له صلة قرابه بشاول وهي ؟  -41

 قائد جيشه فقط  -ج عمه  -ب ابن عمه وقائد جيشه -أ
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 ماذا حدث في الجلجال حيث نصب شاور تذكار انتصاره على عماليق  -42

 نادي الشعب بشاول ملكاً امام الرب  -أ

 .كل ما سبق  -ج  نزع هللا الملك عنه وعن نسله -ب

 

قدمت الذبيحه في بيت لحم عالنيه بينما مسح داود سراً وسط اخواته   -43

 وذلك لكي .

 ىحتى ال يبطش شاول الملك بصموئيل النب -أ

  النه لم يكن الوقت قد حان إلعالن ملك داود  -ب

 .كل ما سبق -ج

 

 اختار هللا داود ليكون ملكاً النه كان ؟  -44

 ال شيء مما سبق -ج السابع بين اخواته  -ب عازف للعود  -أ

 

 األسد والدب التي قتلهما داود تشير الى   -45

 حيوانات  -ج الشيطان  -ب  قوة داود الجبارة  -أ

 

 :أختار هللا لداود فيض من العطايا ومنها   -46

 محبه يوناثان ابن شاول له وتعلقه به  -أ

 قويه صحة -ج  اموال كثيره -ب

 

 من والعشرونمن االصحاح التاسع عشر الى االصحاح الثا

الروح الردئ دخل الى شاول الملك بعدما هزم داود النبى الفلسطينيين   -47

 هو روح 

 خصام -ج  صغر نفس -ب  حسد -أ
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المزمور الذى صاله داود النبى حينما هرب من امام شاول عندما أراد   -48

، وفيه صلى : إنقذنى من أعدائى يا  59أن يقتله بالرمح هو المزمور 

 إلهى، من مقاومى 

 أحمنى -ج  أعنى -ب  أهدنى  -أ

 

لكنه في ضعفه كان يخطئ . فما هو  كان داود رجالً حسب قلبى هللا ،  -49

 الضعف الذى وقع فيه أمام أخيمالك الكاهن ؟

 الحقد -ج  اإلدانه -ب  الكذب  -أ

 

 فسر القديس جيروم أن المغارة ترمز إلى :  -50

  الكنيسة -ج  العالم -ب  الجسد -أ

 

كلمة وعر هنا  أشار جاد النبى على داود أن يذهب إلى وعر حارث . -51

 ترمز إلى :

 اسرائيل -ج  طريق الصليب -ب  العالم -أ

 

 داود النبي في اتضاع يسقط امام ملك مرفوض حتى االرض بسبب  -52

حسب اوامر  -ج ه ؤر كبرياسليك -ب  خوف من الملك  -أ

 صموئيل 

 

 يجز غنمه وكان هذا الوقت يحسب  سمع داود ابن نابال  -53

 االثنين معا -ج شراب وعطاء بسخاء  -ب فرح واكل  -أ

 

 شعر داود النبي ان ما قامت به ابيجال هو .  -54

 رساله الهية مملوءه حكمه  -أ

 خوف من داود  -ج رساله من نابال له  -ب
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 حاشا لي من قبل الرب ان امد يدي الي مسيح الرب )من القائل(  -55

 داود الملك  -ج شاول الملك  -ب  النبي  صموئيل -أ

 

 .....كان من ثمر إلتجاء داود الى الغرباء عوض بقائه في ارض يهوذا  -56

 خيش الملك التزامه بتقديم جزيه أل -أ

 كل ما سبق -ج إلتجاؤه الى المواربه واخفاء الحقيقة  -ب

 

 من االعمال الحسنة التي قام بها شاول هي  -57

 ر والشعوزمقاومته ألعمال السح -أ

 حرب جيش الفلسطينين  -ب

 كل ما سبق -ج

 

 ثون الى االصحاح الواحد والثال ونعشروالمن االصحاح التاسع 

 جمع الفلسطينيين جميع جيشوهم الى .. -58

 الجليل  -ج  يزرعيل   -ب  أفيق -أ

 

  سبت أمراة  داود  -59

 ابيجال -ج  ميكال -ب  معكه -أ

 

 فذهب داود هو ومعه  -60

 رجل  600  -ج  رجل 800  -ب  رجل 1000 -أ

 

 حارب داود الفلسطينيون وسقطوا قتى في جبل  -61

 طأرارا -ج  الزيتون  -ب  جلبوع  -أ
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 من قتل شاول الملك ؟ -62

 أبنه -ج  قتل نفسه  -ب  حارسه -أ

 

 اً: ضع عالمة )صح( او )خطأ(نيثا

 مقدمة حتى االصحاح الثانى

 فة ولم تكن مقصورة خالبالكانت وظيفة القاضي رسمية تسلم  -1

 ) (      على سبط معين 

 عه المتمت ترمز حنه ام صموئيل الى كنيسه العهد الجديد -2

 ) (        بحنان هللا     

 اعارت حنه ابنها صموئيل للرب كل ايام حياته فأقامه الرب  -3

 ) (       نبياً عظيماً 

 مسح داود ملكاً ولم يتنيح قبل ان يتوج يعاش صموئيل النبي ل -4

 ) (       داود

 فيشابهت تسبحة حنه تسبحه القديسه العذراء مريم  -5

 ) (      "55 - 46: 1"لو    

 صموئيل في جو كهنوتي فاسد لكن هللا ةبالرغم من بدء خدم -6

 ) (  الذي يخلص بالقليل يستخدم هذا الصبي لإلصالح 

 تهاون عالي الكاهن مع ابنيه فكل ما فعله انه كشف لهم  -7

 ) (  عن خطورة تصرفهم دون القيام باي تأديب ضدهم 
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 من االصحاح الثالث الى الثامن

 ) ( واالنسان  اإلراده الذاتيه هي حائط نحاس يفصل بين هللا -8

 ) (  ذكر هللا لصموئيل تفاصيل عقوبته لبيت عالي  -9

 خوفاً من ان يغضب اخاف صموئيل ان يخبر عالي بالرؤي -10

 ) (       عليه 

 قضي بولس ليلة في افيق خالل رحلته من اورشليم الى  -11

 ) (       قيصريه 

ً كان عالي الكاهن موافق -12  ) ( على حمل التابوت الى الميدان  ا

 ) (   رحب اهل جت بأنتقال تابوت العهد اليهم  -13

 هو نفس المعنى في صموئيل األول 8: 42أس  -14

 ) (      8، 7: 4صم1   

 طالت مده اقامه تابوت العهد في وسط الوثنيين الى سبعه -15

 ) (        اشهر 

 شعب كرم الفلسطينيون التابوت بالرغم جهلهم اكثر من ال -16

 ) (     المعطى له وصايا بشأنه 

 سقط اليهود في عباده البعليم االلهيه فقدمت االمهات  -17

 ) (     اطفالهن ذبائح ادميه

 من خالل سلطته ليس كان صموئيل يقضي بين اليهود  -18

 ) ( فقط ولكن بعد إصالح روحى وتوبة ورجوع الى هللاقاضي ك     

 ) (    للعباده اقام صموئيل مركزاً واحداً  -19
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 ) ( مين عوض إبنيهيكان يليق بصموئيل ان يقيم قضاه مستق -20

 ) (  اعترض شيوخ اسرائيل على انحراف ابناء عالي  -21

 استجابه هللا لطلب بني اسرائيل باقامه ملك عليهم دليل  -22

 ) (     على رضى الرب عن ذلك 

 من االصحاح التاسع الى االصحاح الثالث عشر

 المسيح القائمه ةمثل كنيسنين تفاكقائمه على  امهكانت الر -23

 ) (     على العهدين القديم والجديد     

 اه لكنه تربي منذسكنوموضع  ئىيجهل اسم الراشاول كان  -24

 ) (    فارغه د يبل بيت هللا خالطفوله ال يد    

  ولشا نفأ (الجهل)ن من الجانب الرمزي تشير الى تاال -25

 ) (    ن تاالعت اض نملك حيلل ىدع    

 دهن التي يمسح بها الكهنه واالنبياء ال ينةنقبمسح شاول  -26

 ) (    الرب  اءمسحفيحتسبون لملوك وا    

 هذا القلب  فسدد شاول تغير قلبه وان كان ق مسحعندما  -27

 ) ( اذا اعتمد على الحكمه البشريه ال على العمل االلهي فيما بعد     

 ليظن  ..."غدا نخرج اليكم" شحااحكمه قال اهل يابيش لنب -28

 ) (    ه لهم نجدملهم في وجود أاب خانه   

 ) (   هروقتحا النهمبليعال  بنواول على قتل ش قفاو -29
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 انه ته في العمل الرعوى باعالنه اناوضح صموئيل النبي ام -30

 ) (    كان يستجيب لطلبات شعب هللا    

 ) (   ملك شاول على اسرائيل سنتين فقط  -31

 نما بسبب فقدان إعددهم و ةال بسبب قلالشعب رجائهم  دفق لقد -32

 ) (        يمانهم إ     

 ) (  قات حراعه ال الذبائح الحيوانيه والمطهللا يطلب ال -33

 

 من االصحاح الرابع عشر الى الثامن عشر

 ) (  اتجاه الفلسطينيين بعد ان اخبر اباه يوناثان تحرك  -34

 ) (  ليس للرب مانع عن ان يخلص بالكثير او بالقليل  -35

 سر القسم واكل كوبرغم ذلك  هبقسم ابي لميعاثان كان يون -36

 ) (       من العسل     

 ) ( ان النه كسر قسم ابيه يوناثوافق الشعب على موت  -37

 ) (   ول عماليق والقينيون معهمضرب شا -38

ً زومهشاول على عماليق لكنه عاد منتصر ا -39  ) ( نانيه ن األم ا

 ) (  هللا يريد الطاعه والرحمه ال الذبائح والمحرقات  -40

 ) (و هو رقم يرمز الى الكمال ه كان داود هو السابع بين اخوات -41

 رد الروح الشريره الي كلمه هللا في طالتي ت ةريثاتشير الق -42

 ) (     العهدين القديم والجديد    

 ) (   يوم  30ير شعب هللا لمده ايعاستمر جليات  -43
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 ) (    دونجال بقوه داود هو اختفائه في ر سر -44

 ه تابن هاول حسب الوعد ان يعطيش ةتزوج داود بمكيال ابن -45

 ) (       الكبرى    

 ون ثالث والعشرمن االصحاح التاسع عشر الى االصحاح ال

 ) ( يوناثان صانع سالم بين داود النبى وشاول الملككان  -46

 ) (  اقتنع شاول الملك بكالم ابنه يوناثان في البداية -47

 انطرح شاول عرياناً النهار كله والليل النه حل عليه روح  -48

 هللا وتأثر بالمسبحيين بالموسيقى الرائعه وصار يرنم ويسبح ) (    

 ) (  دسيتهاقسم يوناثان في الصاله ليعطى للقسم ق -49

 ) (    كان يوناثان يحب داود كنفسه -50

 ) ( كانت صداقة يوناثان وداود صداقة نفسانية وليست روحية -51

 ) ( ذكر السيد المسيح حادثه خبز الوجوه الذى أكله داود النبى -52

 ) (    يشير خبز التقدمة الى جسد الرب -53

 ) ( اضطرب داود حينما رأى سيف جليات عند أخيمالك الكاهن -54

 ما حدث لداود النبى من مظهره البأس أمام ملك جت ، كان  -55

 رمزاً لما تحقق مع شخص ربنا يسوع المسيح بن داود      

 ) ( ليجتاز معصرة الصلبالذى أخذه غير المؤمنيين الغرباء      

 عب رمزاً كان شاول الملك المرفوض يسيطر على الش -56

 ) (  لرئيس العالم الشيطان وقد ملك على قلوب كثيرين     
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 كان ُملك داود مخفياً بالرغم من مسحه بالدهن المقدس ،  -57

 رمزاً لمملكة رب المجد يسوع أيضاً مخفياً في القلوب ال يدركها     

 ) (     إال من أمن به وخضع له     

 المتضايقون الذين عليهم دين وكل مر  التف حول داود النبى -58

 النفس ، هكذا أجتمع حول السيد المسيح المتألمون والخطاه       

 المذنبون والعشارين والزناه ليجدوا وفاًء لدينهم وتجديداً       

 ) (    لطبيعتهم وعذوبة في العشرة معه      

 ) ( انهزم داود النبى في حربه مع الفلسطينيين في قعيلة -59

 ) (   لم يهرب داود من قعيلة بعد الحرب  -60

 ، أما صته ايرمز داود النبى للراعى األمين الذى يهتم بخ -61

 ) (   شاول يرمز الى االجير الذى يهتم بنفسه     

 من االصحاح الرابع والعشرون الى الثامن والعشرون

 قائلين هوذا داود أخبروهرجع شاول من وراء الفلسطينيين  -62

 ) (      عين جدي بربة في     

 ) (  يفه سكل واحد منكم  ديتقللرجاله لقال شاول ف -63

 ) ( في اسرائيل مثلك ير اما انت رجل ومن بنقال داود ال -64

 ) (  صوتكهذا هو ا فقال له لشاو صوت عرف داود -65

 كان عدد االيام التي سكن فيها داود في بالد الفلسطينيين  -66

 ) (       شهر أ ةاربع   

 ) ( في مدينته  هدفنوا في الرامو كل إسرائيل دبهمات شاول ون -67
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 ) (    كان العمالقة قد غزوا الجنوب وصقلع -68

 من االصحاح التاسع والعشرون الى االصحاح الواحد والثالثون

 ) (    العمالقه النساء اللواتي فيها قتل  -69

 ) (  هم وضحكوا صواتامعه  ينفرفع داود والشعب الذ -70

 ) (   الثالثه وحامل سالحه  ل وبنوهشاو فمات -71

 ) (    جسد شاول واجسام بنيهقطعوا ب -72
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 هللا.........صموئيل الى الصاله  ألجفرفض الشعب هللا كملك عليهم  -3

 من االصحاح الثالت الى االصحاح الثامن
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 من الرب.

بالرغم من ضعف .......... تكشف عن  18يه آعالي في إجابة  -5
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سمح بذلك  هده ولكنجوالدفاع عن م........  ة قادر على حمايهللاكان  -7

 .م فسادهبسبب  هنهالشعب مع الك أديبلت

قوته ظهر أنه أال إللوثنيين  هان كان هللا قد سمح بتسليم تابوت عهد -8

 بسقوط ........ معبودهم. جدهوم

 المؤمنين ......... غير  سبب نفسهالمؤمنين هو  ةسبب نصر التابوت -9

عند .....نيين تقديم تمثال الجزء المصاب بمرض الي ثالو ةكانت عاد -10

 .من المرض  ءالبر

االلهيه في .......... نحن ايضا كم مره ندوس مقادس هللا ونتقدم الى  -11

 .ستمع الى كلمته بغير خشوع ونتهاون 

ً ة .......الشعب للتوبه قرابيهيئ كان صموئيل  -12  عاما

 تابوت العهد يمثل حضرة ........ -13

 اما محبيه فهو حافظ لهم. تابوت العهد نار أكله ......... عنه . -14

 أقام صمؤئيل إبنيه قاضيين في ...........  -15

 إسمع لصوت ....... في كل ما يقولون لك. -16

 من االصحاح الرابع عشر الى االصحاح الثامن عشر

خيار الغنم بحجه تقديم ذبائح للرب مع ان الدافع هي بقى شاول ا -17

 ......... الشخصى.

قد وعد هللا الذي يريد له ......... يفاالنسان على الشر وعدم  فإن أصر -18

 خالصاً.

  ترمز اإليفه من الفريك الى سر ..........  -19
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 ..........،..........قطع من الجبن الى بينما ترمز العشر  -20

يستطيع .......... جبار  هلكن كان لدي العومقسوي عصا  يملك داود ال -21

 .به ان يهزم كل عدو 

 االصحاح الثالث والعشرونمن االصحاح التاسع عشر الى 

كلمة نايوت تعنى .......... وهو مبنى لسكن الُملتحقيين بمدرسة  -22

 األنبياء

صلى داود النبى المزمور رقم ....... حينما كان يتكلم مع يوناثان عن  -23

 الظلم المتعرض له من شاول الملك 

 يرمز داود النبى لـ ........ حينما وقع عليه ظلم ؟ وهو بال خطية -24

الحب واإلخالص بين داود ويوناثان عظيماً ؟ فقيل عنهما:"داود كان  -25

قام من جانب الجنوب وسقط على وجهه الى األرض وسجد ثالثة مرات ، 

 وقبل كل منهما صاحبه، و ............ كل منهما مع صاحبه"

 قريب هو الرب من المنكسرى القلوب ويخلص ....... الروح -26

ندما هرب من شاول الى مغارة ه داود النبى عالمزمور الذى صال -27

 عدالم هو : إرحمنى ياهللا إرحمنى ألنه بك ......... نفسى

 عدالم كلمة عبرية تعنى  ............ -28

كان داود النبى متكالً على هللا يسأله في كل أمور حياته؟ فسأل داود  -29

 من الرب قائالً : .......... وأضرب هؤالء الفلسطينيين ، 
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 بن شاول وذهب الى داود الى الغاب وشدد يده بـ ......" "فقام يوناثان -31

"حينما جاء الزيفيون الى شاول يقولون له : أليس داود مختبئاً عندنا  -32

  نطق" بالمزمور رقم ..... : "اللهم باسمك خلصنى وبقوتك احكم لى"

 الثونمن االصحاح الرابع والعشرون الى االصحاح الواحد والث

 "على شاول ..........الم ولم يدعهم خ داود رجاله بالك"وب -33
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 ..........هي محرقه  اذداود ورجاله المدينه وا فدخل -42
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 رابعاً: التوصيل

 من االصحاح الثالث حتى الثامن

 -الجدول األول :

 

 

 

 

 

 )ب(  )أ( 

1 
رأيه من يعتمد على 

 ً  الذاتي ولو كان قديسا
 أ

هو االستماع والطاعه للصوت 

 االلهى

2 
"فأن عبدك سامع" 

 تعلن أن جوهر النبوه
 فهو مخدوع ب

 إبن المجد ج أفيق كلمة عبرية تعنى 3

 قوة او حصن د ايخابود معناها 4
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 -: ثانىالجدول ال

 )ب(  )أ( 

1 
هدم معبد داجون في  الذى

 عهد المكابيين
 جت أ

2 
هدمت أسوار أشدود على 

 يد
 جليات الجبار ب

 يوناثان ج أعطاها االسكندر ليوناثان 3

 عزيا د كلمة عبرية معناها  4

5 
نشأ العمالقة في جت وكان 

 أشهرهم
 عقرون هـ
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 -: ثالثالجدول ال

 )ب(  )أ( 

1 
يهيئ الشعب  كان صمؤئيل

 للتوبة
 هللا معين أ

2 
استقر تابوت العهد في بيت 

 أبيناداب
 يهوه هو هللا ب

ً  20قرابة   معنى اسم أبيناداب 3  عاما

 الرب هو أبى ج معنى أسم أليعازر 4

 أبا الكرم أو النبل د معنى أسم يوئيل  5

 عام 100قرابة  هـ معنى أسم أبيا 6
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 الرابع والعشرون الى االصحاح الثامن والعشرونمن االصحاح 

 -: رابعالجدول ال

 )ب(  )أ( 

1 
شاول لماذا لقال داود 

 تسمع كالم الناس القائلين 
 جدا األرض وخاف الى  أ

2 
هكذا احييت وانت  واوقال

 سالم وبيتك 
 قلبه جداخاف واضرب  ب

 ج ضرب  أيام 10وبعد نحو  3
ي الى مسيح يد دن اما

 الرب

 يتكذداود يطلب ا هوذا د حاشا لي من قبل الرب  4

 كوصار عدو فارقك هـ  دلماذا تسالني والرب ق 5

6 
 جيشي شاول أر

 فلسطينيين ال
 سالم وكل مالك سالم و

7 
ط على قاسرع شاول وس

 طوله 
 ماتف لبااالرب ن ي
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 والثالثونمن االصحاح التاسع والعشرون الى االصحاح الواحد 

 الجدول الخامس

 )ب(  )أ( 

اليس هذا هو داود الذى  1

 غنين له

فقال له "إلحقهم فأنك  أ

 تدرك وتنقذ"

فشد له الفلسطينيون  2

 وراء شاول وقتلوا

 حى هو الرب ب

يوناثان وأبيتاداب  ج فدعا أخيش داود وقال له 3

 وملكيشوع

فسأل داود من الرب قائالً  4

 هل ألحق بهم

ضرب شاول الوفاء وداود  د

 ربوات
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 صموئيل االولمسابقة سفر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...........................األســـم

 204 /: .................الدرجة

 : ..............االستالم مسلسل
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 (62)......./    أوالً: أختار اإلجابة الصحيحة

 ج ب أ م ج ب أ م ج ب أ م

1    22    43    

2    23    44    

3    24    45    

4    25    46    

5    26    47    

6    27    48    

7    28    49    

8    29    50    

9    30    51    

10    31    52    

11    32    53    

12    33    54    

13    34    55    

14    35    56    

15    36    57    

16    37    58    

17    38    59    

18    39    60    

19    40    61    

20    41    62    

21    42        
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 (72)....../   )×(أو عالمة )√( ثانياً: ضع عالمة 

 × √ م × √ م × √ م × √ م

1   20   39   58   

2   21   40   59   

3   22   41   60   

4   23   42   61   

5   24   43   62   

6   25   44   63   

7   26   45   64   

8   27   46   65   

9   28   47   66   

10   29   48   67   

11   30   49   68   

12   31   50   69   

13   32   51   70   

17   36   55   71   

18   37   56   72   

19   38   57      
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 (44)...../      ثالثاً: أكمل

1  12  23  34  

2  13  24  35  

3  14  25  36  

4  15  26  37  

5  16  27  38  

6  17  28  39  

7  18  29  40  

8  19  30  41  

9  20  31  42  

10  21  32  43  

11  22  33  44  

 رابعاً: التوصيل
      /......(26) 

 األول
1 2 3 4 

    

 

 الثانى
1 2 3 4 5 

     

 

 الثالث
1 2 3 4 5 6 

      

 

 الرابع
1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 خامسال
1 2 3 4 

    

 








