




 بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين 

ول يام األاألأخبار سفر   

 أوًلا : أختار اإلجابة الصحيحة :

 من المقدمة حتى اًلصحاح الرابع 

 كاتب سفر أخبار األيام هو ........................  -1

 أرميا النبي  -داود الملك             جـ -عزرا الكاهن        ب -أ

 ........................ ملك داود هو إن سر قوة ال  -2

ألتصاقه بالرب وحفظ  -أمواله ونفوذه              جـ   -كثرة جيشه              ب -أ

 الشريعة والوصية 

....... في أحياء العبادة  يكشف سفر أخبار األيام األول عن دور ................. -3

 في فترة ما بعد السبي

 البنامين  -جـ              الالوين  -العبرانين        ب -أ

 لماذا يروي سفر األخبار أحداث يعرفها القارىء؟  -4

 يريد أن يربط داود بأول انسان على األرض          -أ

 كل ما سبق  -البشرية بابن داود      جـ   يهيء اليهود لقبول األمم  ويربط -ب

 إن غاية سفر أخبار األيام األول هي........................  -5

تعرف المؤمن على حقيقته               -مؤمنين               بى أحد من الهللا ال ينس -أ

 كل ما سبق  -جـ

 ......... كانت سلسلة األنساب لها أهمية بالغة قبل السبي بسبب ............... -6

          للحفاظ على التمييز بين األسباط وحقوقهم                     -أ

 سبق كل ما  -كي والسبط الكهنوتي        جـإلعادة األحتفاظ بالسبط الملو -ب

 



 ن غاية سلسلة األنساب هى حقيقتين الهوتين ........................ إ -7

 أمتياز الشعب القديم كشعب مختار تقدس هلل         -أ

 كل ما سبق  -جـ مملكة ابن داود تفتح باب الرجاء لكل البشرية    -ب

لصليب فسخر به األشرار  يرمز "نوح" حين تعرى السييد المسيح وهو على ا -8

 الذين يمثلهم 

 يافث -حام                                 جـ -ب            سام                     -أ

 ................... كان جبار صيد أمام الرب هو ..... -9

 حام -كوش                                 جـ -ب              نمرود              -أ

 سبط يهوذا ليكون السبط الملوكي بالرغم من أخطاؤه ؟ تار هللالماذا أخ  -10

       فمن أجل داود الذي كان من صلب جده يهوذا أختير هذا         -أ

            ي ترتيب األسباط   ألنه الرابع ف -ب

 مل اسم يهوذا األسخريوطي الذي يسلمه ألنه يح  -جـ

 أخوته داود الملك هو ........................ بين  -11

 السابع  -السادس                      جـ -الخامس           ب -أ

 .......... لتمليكه على إسرائيل داود ملًكا على األسباط كلها في .......  أقيم -12

 سبأ  -بابل            جـ -ون               بردح -أ

 حاول أغتصاب العمل الكهنوتي فأصيب بالبرص هو ........................  -13

 يوئام -عزريا            جـ -أميصا                      ب -أ

 دعى يعبيص أشرف من أخوته بسبب........................  -14

جعل هللا مركز حياته وعمله  -ألنه قام بعمل بطولي أكثر من أخوته         ب -أ

 كل ما سبق  -جـ             

 

 



ن اًلصحاح الخامس حتى اًلصحاح التاسعم  

 ............. ر قوة األنسان فهي تيازات كثيرة لألنسان أما سقدم أمهللا ي-15

 مركزه العلمي -أمانته وألتصاقه باهلل    جـ -في األمتيازات الممنوحة له     ب -أ

كان الكهنة من سبط الوي أما الباقون من الالويين يقومون بخدمات أخرى    -16

 وهى .................. 

  كان لهم مدن ليقوموا بتعليم شريعة هللا     -ب  ها    وينصبويحملوا خيمة األجتماع  -أ

 االثنين معًا  -جـ

هارون أول رئيس كهنة رافق آخاه موسى في لقاء فرعون وهو المتحدث مع  -17

 فرعون بسبب......... 

     ألن هارون كان أول رئيس كهنة  -ألن موسى ثقيل الفم واللسان    ب -أ

 األثنين معًا  -جـ

 .......األسباط بسبب ين من أرض الموعد كسائر لم يعط سبط الوي نصيب مع -18

الن كلن لهم نصيب داخل أنصبة األسباط    -ألن الرب هو نصيبهم     ب -أ

 كل ما سبق  -جـ

ما هي صفة " اهود بن جيرا " البنياميني الذي يقيمه هللا لكي ينقذ شعب أسرائيل  -19

 ............. 

 له يد يمنى من الناحيتين      -أ

 كل ما سبق -ا للكنيسة     جـقائد للشعب وقاضيً مؤهاًل أن يكون   -ب

اء ولم يكن التسبيح وظيفة ليعيشوا منها ن الالويين يمارسون التسبيح والغنكا -20

 إنما هى ............... 

 عبادة تصدر عن قلوب مكرسة للرب ومقدسة له   -وظيفة رجال الملك    ب -أ

  ألنهم جبابرة يأس مستعدون للقتال  -جـ

 

 



 صحاح الرابع عشر  لعاشر حتى اًلمن اًلصحاح ا

 مدة ُملك شاول .................عاًما  -21

 خمسة عشر  -جـ                           عشرون  -ب          ثالثون   -أ

 نين فهو إله............... يسطداجون من أهم األلهة عند الفل  -22

 الرياح  -جـ                                     الشمس  -ب           المطر   -أ

 برون  .... على يهوذا وكانت عاصمته هى ح داود ملك لمدة ............... -23

                     خمس أعوام ونصف    -ب           سبع أعوام ونصف   -أ

 ست أعوام ونصف  -جـ

 ............  سر نجاح داود هو اتكاله على . -24

 هللا   -جـ                                     الشعب  -ب            ذراعه   -أ

 ................. حتى مات شاول  بقى داود في صقلع -25

 سنتان  -جـ               سنة ونصف    -ب         سنة وأربعة أشهر      -أ

 أي شهر نيسان يمتلىء نهر األردن إلى جميع شواطئه  .... في الشهر .... -26

 الثالث  -جـ                                األول     -ب               الثاني   -أ

 بنى يساكر قدم أقل عدد يقدمه أي سبط وهو ............... قائًدا  -27

 مائه -جـ             مائتين وخمسون   -ب                        مائتين    -أ

 تبارك بيت عوبيد أدوم حيث حفظ التابوت لمدة ................. أشهر  -28

 خمسة  -جـ                       ة  ثالث-ب                             أربعة    -أ

 ن اًلصحاح الخامس عشر حتى اًلصحاح التاسع عشر م

 راعي داود عند نقل التابوت للمرة الثانية عدة نقاط  -29

                   تتم العملية بأكثر دقة عن المرة السابقة   -أ

 كل ما سبق  -جـ  أعد للتابوت موضع خاص به في المدينة  -ب



 باركه الرب بسبب التابوت يته ثالثة أشهر وبقى التابوت في ب -30

 صادوق   -جـ                     ب غزا                   عوبيد ادوم الحثي    -أ

 من الذبائح التي تحتل مركز الصدارة في المناسبات المفرحة  -31

 كل ما سبق  -جـ            ذبائح السالمة     -ب                  المحرقات    -أ

 في فمي "المقصود بها  سبيحه دائًما"في كل حين ت -32

      ح     لمملكة والتفرغ للتسبي التوقف عن الطعام وممارسة مهام ا -أ

          تسبيح    عدم النوم لألستمرار في ال -ب

 فم االنسان الروحي الداخلي هو من يتغذى بكلمة الحياة النازل من السماء  -جـ

 ............... ملك سليمان على إسرائيل مدة  -33

 سنة  70 -جـ                        سنة   40 -ب                     سنة      30 -أ

 كان النبي ............. يقوم بتوصيل كالم هللا إلى داود  -34

 أرميا   -جـ                            صموئيل -ب                        ناثان    -أ

 الشخص المقصود هنا هو .............   14:17أخ  -35

 السيد المسيح  -جـ                         داود  -ب                  سليمان      -أ

 قتل أسًدا في وسط جب في يوم ثلجي وكان حارًسا لداود  -36

 عميهود -جـ              عماسا ابن أبيجائيل    -ب          أـ بنايا ابن يهوياداع     

 ماذا؟ أن الملك ال يكثر له الخيل ل 16:17جاء في تث  -37

لئال يدخل في منافسة مع الملوك المحيطين به     -الكبرياء       بلئال يدخل في  -أ

 كل ما سبق  -جـ

"بدل محبتي يخاصموني وصنعوا علي شًرا بدل خيًرا بغًضا بدل حبًا " من هي  -38

 الشخصيات التي يقصدها داود  في هذا األصحاح ؟

 ال شىء مما سبق  -ملك بني عمون    جـ ناحاش -ب     حانون ابن ناحاش -أ

 داود من أرام ...............  تلق -39

 كل ما سبق  -أربعين ألف رجل           جـ -سبعة آالت مركبة           ب -أ



 من اًلصحاح العشرون حتى اًلصحاح الرابع والعشرون 

 من قائل " كل من يتهم نفسه مقًرا بذنبه تمحى خطيته" -40

    أغسطينوس     القديس  -أسقف أورشليم      ب  األب أنثيموس -أ

 القديس باسيليوس الكبير   -جـ

 وقع داود في الخطية الكبرى بتدبيره أمر موت أوريا الحثي حين ...............  -41

   تمرد أبشالوم على داود     -بني عمون في ربة     ب  حارب يؤآب -أ

 أثناء حربه مع الفلسطنيين وانتصاره عليهم -جـ

 لعدو أن يقول أن يده أرتفعت هللا يعمل أعمااًل عظيمة وال يسمح ل -42

 كل ما سبق  -جـ         (     27:32)تث   -ب                (  7:20أخ  1) -أ

 هللا موقع بيدر ارنان اليبوسي لقبوله الذبيحة  لماذا اختار  -43

       ألن ذلك المكان هو الذي قدم فيها ابراهيم ابنه ذبيحة           -أ

 كل ما سبق  -م عليه الذبائح    جـحيث سيبنى في هذا المكان الهيكل وتقد -ب

 لماذا سمح هللا للشيطان أن يجرب داود؟ -44

           هللا ليس مصدر للشر بل يسمح به لتحقيق غايته -أ

 كل ما سبق  -يقدم الشيطان الغواية لكن ال يلزم االنسان بقبولها       جـ -ب

 في خطية الكبرياء    بالرغم من أتضاع داود طول حياته اال أنه سقط -45

       على تعداد الشعب بالرغم من تحذير يؤآب له         ارهاصر -أ

 كل ما سبق  -جـ           بالرغم أنه استشار هللا قبل أجراء االحصاء      -ب

من القائل :" قبل أن تحل عليك األمور المحزنة صلى ففي وقت أحزانك تجده  -46

 وهو يسمع لك "

         ق السرياني     القديس ماراسح  -ب     القديس يوحنا ذهبي الفم     -أ

 القديس اكليمندس السكندري  -جـ

 



 ماذا سقط الشعب تحت العقوبة مع أن داود هو الذي أخطأ؟ ل -47

ألنه في الحقيقة تتأثر قلوب الحكام بإستحقاقات شعوبهم                                                     -أ

                      ألن إستحقاقات الحكام والشعب مشتركة ومترابطة معًا   -ب

 كل ما سبق  -جـ

 ؟لماذا سمح هللا بموت سبعين ألف من الشعب بسبب خطية داود -48

      ان حتى يدرك حكمة هللا وخطته من هو االنس -أ

              يجب علينا ان ندافع عن هللا                -ب 

 يجب علينا أن نبرر تصرفات هللا حتى نستريح  -جـ

 ....... ............ لمحيطة بإسرائيل للمشاركة بالبناء فـ......ألمم ا دعيت ا -49

     تقدموا بفرح عظيم وإرادة صالحة للمساعدة في بناء الهيكل   -أ

 كل ما سبق  -جـقدموا كثير من مواد البناء لداود كهدايا         -ب

 ............الرب فطنة وفهًما" لكي.......طلب داود البنه سليمان " انما يعطيك  -50

 كل ما سبق   -جـ      ليكمل بناء بيت الرب     -ب        يحفظ شريعة الرب -أ

 ... .... .يدعونا الملك داود للمشاركة الفعلية لبناء هيكل الرب في قلوبنا في ... -51

 ( 19:22أخ1) -جـ          (     19:21أخ 1) -ب              (19:23أخ 1)-أ  

 م داود بإحصاء الالويين  قا -52

      بدافع األعتداء بالذات    -ب      من أجل تنظيم الخدمة في هيكل الرب   -أ

 بهدف األعداد للحرب  -جـ

 من هو من لقب برجل هللا أو إنسان هللا  -53

 سليمان  -جـ                       موسى      -ب                  داود             -أ

شير الخدمة الصباحية والخدمة المسائية في المجمع اليهودي إلى خدمة  ت -54

 ............ في خدمة العهد الجديد بالكنيسة 

 رفع بخور عشية ورفع بخور باكر       -رفع بخور باكر والقداس      ب -أ

 كل ما سبق  -جـ 



 امس والعشرين حتى اًلصحاح السابع والعشرينحاح الخمن اًلص

 ....................... في تنظيم الخدمة استخدام . -55

 التعليم -السن                      جـ -القرعة              ب -أ

 عدد حراس الهيكل ........................حارس  -56

 2000 -جـ                3000 -ب              4000 -أ

 أبناء عوبيد أدوم في حراسة الهيكل ....................... من دام.استخ  -57

 226 -جـ            26 -ب               62-أ

 من اًلصحاح الثامن والعشرين حتى اًلصحاح التاسع والعشرين

نهاية أيامه على األرض األلتقاء بجميع قادة  لماذا طلب داود مع قرب -58

 .. .......إسرائيل

 االثنين معًا -يقدم رسالة لسليمان ابنه          جـ -ب    ليقدم رسالة إلسرائيل   -أ

 ............ ه بيتًا مقدًسا قال له داود أبيه........عندما أختار هللا سليمان ليبني ل -59

   اطلب مايليق بمالبس للملك         -اطلب الرب واخضعه       ب -أ

 لبناء اطلب حجارة وأخشاب ل -جـ

 ........................ال سليمان ألبيه داود ماذا أفعل لو طالبوني بأصدار حكمق -60

  تشاور قادة إسرائيل        -ب    تصدر حكم قاسي       -أ

 الرب الذي حفظني يعطيك حكمة  -جـ 

 ..... عندما تقدم داود في شيخوخته ونظر إلى حياته على األرض لذلك يليق به  -61

أن يمتلىء قلبه بالتسبيح والشكر هلل       -ب         ر كبير من المال     مع قدأن يج  -أ

 أن يصدر أوامر جديدة للجيش -جـ

الشعب متهللة بالرب فطلب أن يهبها هللا أن تثبت بكمال في   رأى داود قلوب -62

 حبها له.................... 

          ن يهلك كل من يقف أمامهمأ -طيهم كل ما يطلبونه          بأن يع -أ

 وحفظها لوصاياه -جـ



 ثانياا : ضع عالمة صح أو خطأ: 

 من المقدمة حتى اًلصحاح الرابع: 

كتب السفران للقادة والملوك ليدركوا أن القائد الحقيقي هو هللا فال يتشامخ أحد  -1

 منهم )  ( 

الملك األبدي البار  سفري أخبار األيام أرادا توجيه أنظار العائدين من السبي إلى -2

 الممسوح ليقيم خيمة داود الساقطة )  ( 

بليس هو الشكر أهتم السفر بالتسبيح ولذلك فأن سالح المؤمن في معركته ضد إ -3

 والحمد والتسبيح )  (

 تسندنا بنعمته أن ننضم إلى فئة شبه السمائين )  ( يسمح هللا بالضيقات ألنها  -4

 صور للمساهمة العملية في بناء الهيكل في سفر أخبار األيام يأتي حيرام ملك  -5

 ليفتح باب اإليمان لألمم )  (

ري أن يعرف كل وضح سفر األخبار األنساب كأسماء فقط وليس من الضرو -6

 سبط أعضاءه أو حتى يعرف نصيبهم )  (

تساعدنا سلسلة األنساب ان كل شخص يبحث عن أصله ويدرك أنه من نسل   -7

 ية )  (ابراهيم وله نصيب في الوعود اإلله 

شجرة أنساب العائلة حسب الجسد تبلغ بي إلى أدم الثاني مخلص بينما تلك التي  -8

 ( حسب الروح تبلغ إلى أدم الساقط )  

 )صيدون كنعان سام نوح ( االسم رباعي )  ( -9

 "عابر" هو أبو العبرانين وله ولد اسمه " يقطان" )  ( -10

 مرة )  (  60الجديد حوالي "ابراهيم" كان فريًدا في إيمانه باهلل ذكر في العهد  -11

 "أسماعيل" هو بن الجارية هاجر ويجوز لنسله أن يرث مع أبناء الموعد )  (  -12

أمة بنى أدوم كما أصبح عيسو هو أمة بني إسرائيل  يعقوب أصبح نسله هو  -13

 وكانت بينهما عداوة مستمرة )  ( 



البن  تمركز سفر أخبار األيام األول حول سبط يهوذا بالرغم من أن يهوذا هو ا -14

 الثاني )  ( 

زواج يهوذا من فتاة كنعانية يفتح باب الرجاء  أمام األمم معلنًا أن الخالص  -15

 )  (لألممي  مقدم للجميع لليهودي كما 

 )  ( الذي ولدته ثامار  جاء السيد المسيح من نسل فارص -16

 )  ( أنا أبيجايل أخت داود وعندي ثالث أوالد هم أبشاي ويوأب وعسائيل  -17

يا حذف سبط دان تماًما ألنه يشير إلى ضد اط في سفر الرؤفي ترتيب األسب -18

 )  ( المسيح  

ولد المسيح من نسل داود وذلك ألن مريم منسوبة إلى سليمان بن داود ويوسف  -19

 )  (منسوب إلى ناثان بن داود 

 )  ( سليمان هو االبن الرابع لداود المولود له في حبرون  -20

 صحاح العاشرن اًلصحاح الخامس حتى اًلم

 ا هارون وبنوه فكانوا يوقدون على مذبح المحرقة وعلى مذبح البخور )  (ام"و -21

 ولدت معكة امرأة ماكير ابنًا ودعت اسمه صلفحاد  )  ( -22

 وأنتسب كل أسرائيل وسبي يهوذا إلى بابل ألجل مجهودهم  )  (  -23

 كان بعض بني الكهنة يركبون دهون األطياب  )  ( -24

 ى اًلصحاح الرابع عشر  من اًلصحاح العاشر حت

 ( شاول فقط ويحملوها إلى يابيش ) ألبطال يابيش جلعاد ان يأخذوا جثةسمح هللا  -25

 ألتجاء شاول إلى هللا يطلب المشورة عوض األلتجاء إلى الجان )  (  -26

 ألسباب سياسية وعسكرية )  ( ملكة مأختار داود أورشليم عاصمة لل  -27



الكهنة والالويين ولم يسألهم عن شريعة أستشار داود القادة وكل رئيس متجاهاًل  -28

 حمل التابوت )  ( 

 الشريعة لم تمنع الكهنة من لمس التابوت )  ( -29

كان الالويين يعفون من الخدمة العسكرية لكنهم تطوعوا أختياريًا من أجل إقامة   -30

 داود ملًكا )  ( 

 في اصدار قرارات حكيمة )  ( بني يساكر كانوا يتميزون بالخبرة  -31

 الخامس عشر حتى اًلصحاح التاسع عشر  من اًلصحاح

 سر عظمة داود هى انه لم يخطىء طوال حياته )  (  -32

 أتريد أال تخطىء ال تعمل فال تخطىء )  ( -33

المحرقات وذبح الذبائح أمام الرب  نفهم منها قيام داود بنفسه باصعاد 2:16أخ  -34

)  ( 

  )  (كانت األبواق الفضية التي ينفخ فيها الكهنة تشير الى كلمة هللا -35

 قام داود ببناء هيكاًل للرب في أورشليم )  ( -36

 كان قلب سليمان كاماًل مع هللا كقلب داود أبيه )  (  -37

 ه )  ( خصص داود الهدايا والغنائم من الذهب والفضة والنحاس لبناء بيت  -38

 كان داود يجري قضاء وعداًل لكل شعبه )  (  -39

 زين لتعزيته )  ( بني عمون أثاروا ناحاش الملك على داود عندما أرسل مع  -40

 إنهزم يوآب في الحرب أمام بني عمون )  ( -41

  



 الرابع والعشرون من اًلصحاح العشرون حتى اًلصحاح 

داود أنشغل بنقاوة قلبه اعتمد شاول على قامته الجسدية وقدرته العسكرية بينما  -42

 )  (  ومع سقطاته كان يقدم توبة بدموع

وليس ربط بين التاريخ   يهدف سفر أخبار أيام عرض أحداث التاريخ كاملة -43

 )  ( والعبادة

يشير ثقل تاج الملك إلى مسئوليات القائد ألي دولة فهي ليسن باألمر الهين   -44

 )  (  العون اإللهيما لم يتمتع ب ويعتبر حمل ثقيل ال يستطيع أن يحمله

سجلت خطية داود في أمر إحصاء الشعب ألن التكفير عن هذه الخطية أدى إلى  -45

 ان الذي سيقوم عليه الهيكل )  ( اإلشارة إلى المك

لم يحصى يؤاب سبطي بنيامين و راؤبين ألن كالم الملك داود كان مكروًها  -46

 لديه )  ( 

يبوسي كان بمثابة نبوة عن  المكان الذي أُختيرلبناء الهيكل أرض يملكها رجل  -47

 (  دخول األمم  لإليمان)

ا ألن كثيًرا من  ولكنه هيكل داود أيضً بنى سليمان الهيكل فسمى هيكل سليمان  -48

 العمل كان منه )  ( 

( وسن 3:4كان الكهنة والالويين يمارسون العمل في سن الثالثين في )عد -49

 ( )  ( 8:3( وسن العشرن في )عز 8:24خمسة وعشرون في )عد

في العهد الجديد لم يعد هناك شرط للسن بل للنضوج الروحي والفكري مع   -50

 يان ملكوت هللا )  (التعقل والغيرة المتقدة لخالص النفوس وبن

 (  يوجد أربعة وعشرون فرقة من الكهنة و أربعة وعشرون فرقة من الالويين ) -51

 كانت الخدمة في الهيكل في غاية النظام بطقس ثابت )  (  -52

الكهنة يتم بالقرعة لكي يعرف كل منهم دوره وخدمته ويتممها في  كان اختيار -53

 حينه  )  ( 

 النصيب كرؤوس اآلباء )  (كان األصاغر بين الالويين لهم ذات  -54



 من اًلصحاح الخامس والعشرين حتى اًلصحاح السابع والعشرين

 كان الكهنة يعدون الذبائح والالويين يقدمونها )  (  -55

 ألول بفئة المرنمين أو المسبحين )  (أهتم سفر أخبار األيام ا -56

 له قدسيته عند اليهود )  (  12رقم  -57

 رار لحفظ األمان بين الشعب )  ( فرقة مسلحة بأستم 32000أحتفظ داود ب  -58

 من اًلصحاح الثامن والعشرين حتى اًلصحاح التاسع والعشرين

 ا )  (قال هللا لداود ستبنى لي بيتًا ألسمي ألنك أنت رجل حروب وقد سفكت دمً  -59

قال داود لسليمان أبنه تشدد وتشجع واعمل وال تخف وال ترتعب ألن الرب   -60

 معك )  ( 

 ثة آالف وزنة فضة وسبعة آالف وزنة ذهب )  (أعطى داود لبيت هللا ثال -61

 (   إسرائيل )  بارك سليمان الرب أمام كل الجماعة وقال مبارك أنت أيها الرب إله -62

 سون عاًما )  ( ملك داود بن يسى على كل إسرائيل خم -63

  



 ما يلي: الثاا: أكمل  ث

 من اًلصحاح األول حتى اًلصحاح الرابع:

 .... خبار واضحة في األهتمام الخاص بسبط .وجهه النظر الكهنوتية في سفر األ -1

يقول ابراهيم األب العام للمؤمنين أن ميثاق اإليمان بالنعمة والطاعة صرنا   -2

 أغصان ....... الصالحة 

ما يشغل السفر أعالن الميثاق اإللهي بين هللا والمخلصين لي األلتصاق به  -3

 .............. معه 

 .......و الكنعانين بنو حام بن نوح هم .......  -4

 رأسه أور الكلدانين فهو ..............  ور" ومسقطمعنى اسمه " االب لجمه -5

 يشير أبناء إسماعيل إلى اليهود غير المؤمنين الذين صاروا ..............  -6

يكشف السفر عن يهوذا الذي أحتل مركز .............. فيصير سبطه السبط   -7

 الملكي القائد إلسرائيل  

 أبو داود" معناه عبد ابن راعوث وبوعز وهو أبويسى  ........."...... -8

 روح هللا بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعه أمتأل من .............. -9

يليق بالمؤمن لكي يتمتع بالملكوت االلهي أن ينفتح قلبه .............. على كل  -10

 البشرية  

بابل إلى أورشليم بناء  .............. قائد أول مجموعة من العائدين من سبي -11

 على منشور كورشي

..............كان عليه روح الرب وقضى إلسرائيل وأستراحت األرض على   -12

 يديه أربعين سنة  

 

 



 ن اًلصحاح الخامس حتى اًلصحاح التاسعم

 لم ينل سبط يهوذا ...............إنما صار السبط الملكي  -13

 جلعاد اسم عبري معناه ................. -14

 بأمر من هللا .................... هو أول رئيس كهنة وكان  -15

 ........... ألرض الموعدأعطيت حبرون لكالب من أجل أخالصه في عمله ... -16

رجاًل بسبب  600بالرغم من أن سبط بنيامين ضعيف وصار عدده  -17

 .................... 

ا .............. في هللا هم السبي بأحداثه المرة بل يضعو ميليق بالمؤمنين إال يحط -18

 شعبه  الذي يرعى

 من اًلصحاح العاشر حتى اًلصحاح الرابع عشر 

نهاية شاول تمثل االنسان .................. العتيق الذي يلزم أن يموت ويحتل  -19

 خالقهالذي على صورة هللا مثل لالنسان الجديد الروحاني مكانه داود الملك الم

حبرون إلى أورشليم التي كانت تدعى  انطلق داود ورجال اسرائيل من -20

 السالم ................ التي صارت أورشليم أي مدينة 

 يشير إلى .................. المولود فيبيت لحم الماء الذي طلبه داود من بئر  -21

 بيت لحم

 ن ألنهم من نسل .................. ييدعى الكهنة هارون  -22

وب يهوذا كانت أواًل لشمعون ثم للفلسطنيين ................ مدينة كانت في جن.. -23

 وبعد ذلك ليهوذا 

 ........... و المقاليع كان البنيامينون بارعين في استخدام ......  -24

 و.................. األتراس كان سبط جاد بارعين في استخدام  -25

 اود عائمين في األردن وقت الفيضان.......... أتوا إلى دمجموعة من رجال .. -26



 حين رده الفلسطنييون إلى اسرائيل  يعاريم  ...... في قريةكان التابوت في بيت . -27

 العهد . داود الملك عندما رأته يرفض أمام تابوت.......... ابنة شاولاحتقرت .. -28

 لمس .................. التابوت ضربة الرب ومات   -29

 عشر اح الخامس عشر حتى اًلصحاح التاسع من اًلصح

 من الالويين ألصعاد التابوت إلى ...................  870جمع داود  -30

 ............. واالستخفاف به كانت نظرة ميكال نحو التابوت  تحمل نوًعا من . -31

 ...............السماوات وتبتهج األرض -32

 ..................... ياإله خالصناوقولوا : -33

 ... بيت عبدك ليكون إلى األبد أمامك واآلن قد أرتضيت أن ............ -34

 " هو يكون لي ................"  -35

 فصار الموآبين ............... لداود يقدمون هدايا" -36

 "وكان الرب يخلص ............... حيثما توجه" -37

 روا أمام إسرائيل ............... داود وخدموهلما رأى عبيد هدد عزر إنهم إنكس  -38

 .............. وألجل مدن إلهنا" " تجلد ولنتشدد ألجل . -39

 من اًلصحاح العشرون حتى اًلصحاح الرابع والعشرون 

كم كان عدد الالويين الذين يخدمون في الهيكل ولهم وظائف القيادة والنظار بين   -40

 الشعب ............. 

 .............. والحراسة ( ين )عرفاء وقضاة وحفظ األبواب كم كان عدد الالوي -41

 ...... أنت هو الكاهن وأنت الذبيحة وأنت المقدم وانت التقدمة القديس   من أقوال -42

 ........... ما هو اسم كاتب االسماء التي يتم األقتراع عليها من الكهنة .....  -43

 



 اًلصحاح السابع والعشرينن اًلصحاح الخامس والعشرين حتى م

 نين والمسبحين  أطلق اسم ........................ على المغ -44

 تكريم ........................ هو الغرض األساسي في استخدام الموسيقى   -45

 ............ بكل إمكانياته وأثاثاته الذهبية والفضية البوابون مهمتهم حراسة ...... -46

 كان يجب على ........................ أن يحملوا صفات كصفات الكهنة   -47

 .............. لحراسة الخزائن تعيين بعض .......... -48

 ........................ كانوا بعض الجنود يقدمون نصيبهم من الغنائم إلى  -49

 تنظيم الميليشيا وضع في بداية ملك ........................  -50

 كان في أيام موسى لكل سبط ........................  -51

 العشرينمن اًلصحاح الثامن والعشرين حتى اًلصحاح التاسع و

 عبي وقف داود الملك على ........................ وقال أسمعوني يا أخوتي وش -52

قال داود لسليمان ابنه انظر اآلن الرب قد ........................ لتبني بيتًا  -53

 للمقدس فتشدد وأعمل 

 ........... بيت الرب عن يد يحيئيل الجرشوني من وجد حجارة أعطاها .....  -54

 داود لكل ........................ باركوا الرب إلهكم  قال -55

.......... جًدا في أعين جميع إسرائيل وجعل عليه  عظم الرب .............. -56

 جالاًل ملكيًا 

 

 

 

 



 ابعاا : من القائل: ر

 من اًلصحاح الخامس حتى اًلصحاح التاسع

 ..........(..)...........تطلع كيف يأكل صليب الرب الحية التي أكلت أدم وحواء  -1

 )..............................( البطالة هى معلم كل خطية  -2

 ..........( .).. بين أكثر المقاومين لنا بشدة يوجد أناس معينون ليكونوا أصدقاء لنا -3

يكون بال ترتيب من يقدر على العمل يلزمه أال يأكل خبز  يليق بالمسيحي أال -4

 .........................( ).....الكسل  

ك الذي ال تستعبده الملذات بل يتحكم في الجسد بتميز صالح األنسان الحر هو ذا -5

 )..............( وعفة

يجب ان ننتبه عندما تسلم للسبي بسبب خطايانا يجب ان نصرخ إلى الرب ال بالفم  -6

 )................(  بل من القلب

 حاح التاسع عشر مس عشر حتى اًلصمن األصحاح الخا

 إال الالويين "" ليس ألحد أن يحمل تابوت هللا  -7

 "هو الرب إلهنا في كل األرض احكامه" -8

 " آمين وسبحوا الرب" -9

 كل ما في قلبك ألن هللا معك""افعل  -10

 أنت ال تبنى لي بيتًا للسكنى"  -11

 " من أنا أيها الرب اإلله وماذا بيتي حتى أوصلتني إلى هنا" -12

 بنا وألجل مدن إلهنا"" تجلد ولتشدد ألجل شع -13

 

 

 



 والعشرين حتى اًلصحاح التاسع والعشرينن اًلصحاح الثامن م

 "هذا هو موضع راحتي إلى دهور أبدية ههنا أسكن ألني أشتهيتها"  -14

 "أحترس أن ال تمد جسدك أمام هللا وتزدري بالصالة من أجل راحة الجسد"  -15

 ه إن فضيلة التواضع هى أفضل درس نتعلمه من السيد المسيح نفس  -16

 نا وذريتها هل نبني خيمة إله يعقوب يسوع المسيح رب -17

وكيف يقوت األحباء كل   ؟  الخالق عجيب ومدهش وممجد في أعماله كيف يخلق -18

 ؟ يوم

  



 خامساا: التوصيل

 من اًلصحاح األول حتى األصحاح الرابع:

 صل اًلسم بمعناه الجدول األول : 

 ب أ

 بمعنى "مكرس" وسار مع هللا ولم يوجد  -أ أنوش  -1

وأوالده وأمتد نسله إلى البالد بمعنى " مثنى" سكن مصر هو -ب أخنوخ  -2
 المجاورة 

 بمعنى "انسان" أول من علم البشرية التسبيح  -جـ متوشالح  -3

 سنة  969بمعنى "رجل السالم" عمره  -د مصرايم -4

 بمعنى "بخور" أو رائحة ذكية  -هـ فالج  -5

 بمعنى "أنقسام" في أيامه أنقسمت اللغة في بابل  -و قطورة  -6

 

 الجدول الثاني: 

رأى يعقوب بروح النبوة في أوًلده صورة حية للكنيسة المجاهدة في المسيح  

 فماذا رأى؟    يسوع .

 ب أ

 رأوبين  .1
منهما جاء الكتبة والكهنة يشيران إلى خطية المؤمرات   -أ

 الشريرة 

 سريع الحركة وكلماته عذبة مع الجميع -ب جاد  .2

 روح ألنه ونس مضطجع أبيه ال االبن البكر يخسر بكوريته -جـ نفتالي  .3

شمعون   .4
 والوي 

 يشير للمؤمن الذي يحارب كثيًرا لكنه في النهاية ينتصر  -د

 ينطلق نحو البحر أو األتجاه إلى األمم للكرازة لهم  -ر أشير  .5

 يهوذا  .6
يشير للحروب الروحية التي تكشف ضعافتنا ولكنها تعطي  -س

 النفس القوة

 س الوقت األسد الغالب بالصليب نف يمثل الحمل المصلوب وفي -ص يوسف  .7



 مقاومة ابليس  -ط زبولون  .8

 نسيان هموم العالم والتمتع بالثمر المتزايد  -هـ دان  .9

 أحتمال متاعب اآلخرين  -و بنيامين  .10

 ابن اليمين الذي ينعم بشركة المجد األبدي  -ي يساكر  .11

 

 من اًلصحاح الخامس حتى اًلصحاح التاسع

   الجدول الثالث:

 ب أ

 وفينحاس وابيشوع  ألعازر -أ ن بكر أسرائيل  بنو رأوبي -1

 فيقون ومالك وتحريع وأحاز -ب بنو هارون  -2

 حنوك وفلو وحصرون وكرمى  -جـ    في جبعون ممكن أبو جبعون -3

 وامرأته معكة -د     بنو ميخا -4

 من اًلصحاح العاشر حتى اًلصحاح الرابع عشر  

 الجدول الرابع: 

 ب أ

 حكم سليمان  خادم أمين ورئيس كهنة في بدء -أ عماساي  -1

 دفعة واحدة 300قتل برمحه  -ب صادوق -2

رافق داود في هروبه من أورشليم عندما تمرد  -جـ    أبشاي اخو يوآب   -3
 عليه أبشالوم 

 كان كالمه فصيح العبارات  -د    يشبعام رئيس النوالت -4

 

  



 الجدول الخامس:

 أ ب

 أخينوعم اليزرعيليه  -1 أنجبت االبن الرابع أدونيا  -أ

 بثشبع  -2 البن الثالث أنجبت ابشالوم ا -ب

 معكة  -3 أنجبت أمنون وهو البكر  -جـ       

أنجبت سليمان الذي تولى العرش بعد   -د       
  والده

 حجيث -4

الجدول السادس: - من اًلصحاح الخامس عشر حتى اًلصحاح التاسع عشر  

 أ ب
سخرت من داود عندما رأته يرقص أمام   -1 كاهن -أ

 التابوت 

عيني الرب يفعل -ب  بوت العهد لـيرمز تا -2 

شوبك رئيس جيش هدد عزر  -جـ  الذي قطعه مع إبراهيم -3 

 لم يدع أحد يظلمهم  -4 انه صنع لهما بيوتًا  -د

بل وبخ من أجلهم -هـ  الذي بنى بيتًا للرب-5   

علي الجيش  -و القابلتان هللا وكان إذ خافت -6   

السيد المسيح  -ز 17:12أخ 1المقصود في -7   

وقسمة السحق  -ل آب ابن صرويه كان يو -8   

سليمان  -ح صادوق ابن أخيطوب-9   

العذراء -خ كل ما يحسن في-10   

ميكال -ي قتل رجال داود-11   

 

  



الجدول   - من اًلصحاح الخامس والعشرين حتى اًلصحاح السابع والعشرين

 السابع:

 أ ب
 عن 25يتحدث اصحاح  -1 الهيكل  -أ

 عن 24يتحدث اصحاح  -2 شخص  4000 -ب

 عين داود لتسبيح هللا -3 تنظيم الكهنة والالويين  -جـ

 ترك داود غنائم الحرب لحساب  -4 موظف  12 -د

كان لداود..... مسؤلون عن الشئون   -5 المحبوب  -هـ
 المحلية 

 ترجم البعض كلمة عم على أنها  -6 الموسيقى والتسبيح  -و

الجدول الثامن: - اًلصحاح الثامن والعشرين حتى اًلصحاح التاسع والعشرينمن   

 ب أ

رب إله إسرائيل من  ني ال "وقد أختار -1
 كل بيت أبي 

إذا تشدد للعمل حسب وصاياي  -أ
 وأحكامي

 األبد أثبت مملكته إلى -2
الذي وحده   يإن سليمان ابن -ب

 أختاره هللا

 إسرائيل إلى األبدألكون ملًكا على  -جـ قال داود الملك لكل المجمع  -3

 لك يارب العظمة والجبروت  -4
في ذلك اليوم بفرح عظيم وملكوا ثانية   -د

 ان بن داود سليم

 والجالل والبهاء والمجد  -هـ أكلوا وشربوا أمام الرب  -5

 








