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 بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين

 مسابقة سفر ملوك األول

 اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي:أوال :

 المقدمة

 مملكة الشمال تتكون من ...................... سبط -1

 سبط 12 -عشرة أسباط              جـ -سبطين          ب -أ

 

 ........................ سبطمملكة الجنوب تتكون من -2

 سبط 12 -عشرة أسباط            جـ  -سبطين         ب -أ

 

 مملكة يهوذا تضم سبطين هما ......................-3

 يهوذا وبنيامين -جـ         يهوذا ورأوبين    -يهوذا ويوسف   ب -أ

 

 .................من أهم سمات ملوك يهوذا الصالحين هى  -4

 في هيكله ويحملون إليه تقدمات  يعبدون الرب -أ

 يهتمون بإصالحاته وينزعون كل عبادة وثنية  -ب

 كل ما سبق -جـ

 

 سقطت مملكة إسرائيل تحت السبي..................... -5

 كل ما سبق -جـ        البابلي       -األشوري               ب -أ

 السبي ......................سقطت مملكة يهوذا تحت  -6

 كل ما سبق -جـ             البابلي  -األشوري                ب -أ
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 من االصحاح األول حتى االصحاح الثالث:

كان من عادة االباء ان يقدموا النصائح الوداعية حين يشعرون  -7

 لالبن......................بقرب رحيلهم وخاصة 

 األوسط -األكبر            جـ -ب          األصغر          -أ

 

 تمتع سليمان برؤية هللا ................ -8

 مرتين -جـ          ثالث مرات -ب          مرة           -أ

 

 " اصعد سليمان على جبعون ................. محرقة " -9

 300 -جـ            500 -ب                 1000 -أ

 

 "كان داود ملك على اسرائيل ................ " -10

 سنة  20 -سنة          جـ  30 -ب       سنة       40 -أ

 

 يا نفسه ملًكا استخدم .............ندوعندما اقام أ -11

 سبقكل ما  -خمسين رجالا         جـ  -يل    بمركبات وخ  -أ

 

 من االصحاح الرابع حتى االصحاح السادس

 ...................... اشتهر سليمان بطلبه -12

 رجل الحرب -الغنى                جـ -الحكمة             ب -أ

 

 .................... تم احضار خشب األرز من  -13

 أورشليم -لبنان               جـ  -فلسطين             ب -أ
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 وذلك ................ استعان سليمان بالصيدونيين لبناء الهيكل -14

   في قطع األخشاب لمهارتهم -أ

 ألنهم خبرة في الخشب والنقل البحري -ب

 كل ما سبق -جـ    

 

هو خالق السماء واألرض  اعتراف حيرام الملك بأن يهوه -15

 ......... تعني

 دخوله في عالقة شخصية مع هللا الحي -أ

 ايمانه بأن اله داود وهو األله األوحد -ب

 لهإأنه كان يؤمن أن لكل بلد  -جـ 

 

 ................ لخروج بني اسرائيل 480تم بناء الهيكل سنة  -16

          بعد تولى سليمان الحكم مباشرة  -ب                 من مصر  -أ

 كل ما سبق -جـ

 

 ........... معول تشيرعند بنائه منحت وال البيت في  لم يسمع -17

 إلى األلتزام بتهيئة كل شىء قبل البدء في البناء -أ

بناء بيت الرب يتحقق في جو من الهدوء والسكون للتمتع بسكنى  -ب

 كل ما سبق -جـ     هللا داخله

 

جاءت كلمة الرب إلى سليمان قبل البدء في العمل لتشجيعه  -18

 .........................وأثناء العمل وبعد انتهائه فـ 

 كل ما سبق -(    جـ5:5مل )1 -(       ب11,12: 6مل )1 -أ
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 صحاح السابع حتى االصحاح التاسعمن اال

 بنى سليمان بيت الرب في كم سنة .................... -19

 سنوات10 -سنوات        جـ8 -سنوات           ب 7 -أ

  

 لسليمان بل كان ................لم يكن بيت وعر لبنان مسكنًا  -20

 االثنين معاا -جـ     دار العمل السياسي -تجمع لجيش سليمان   ب -أ

 

جمع سليمان شيوخ اسرائيل وكل رؤوس األسباط ورؤساء  -21

 اآلباء من بنى اسرائيل بسبب ..............

 ألصعاد تابوت العهد -تدشين الهيكل    جـ -رب    بح المشاورة لل -أ

 

      لماذا يستخدم هللا ظهور السحاب عالمة على رضائه ؟  -22

 ألن ............

 ألن السحاب يشير إلى النفوس المقدسة  -أ

 االثنين معاا -جـ                في قديسيهألن مجد هللا معلن   -ب

 

سليمان  صور ساعد سليمان بخشب أرز فأعطاه حيرام ملك -23

........... 

 مدينة  20 -مدينة                  جـ 17 -مدينة             ب 15 -أ

 

كم مرة في السنة يصعد سليمان إلى الهيكل ليقدم محرقات  -24

 وذبائح سالمة للرب ................

 مرات 3 -جـمرات                      5 -مرات           ب7 -أ
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 من االصحاح العاشر حتى االصحاح الثاني عشر

 تحدث السيد المسيح عن أمثلة لقبول األمم هلل في العهد القديم  -25

 كل ما سبق -جـ     مملكة سبأ           -أهل نينوى        ب -أ
 

 تنبأ ................ أن سليمان سينال ذهب سبأ -26

 إبراهيم -داود                جـ -صموئيل                  ب  -أ
 

 خالف سليمان الوصية األلهية الخاصة بالملوك بأال يبالغوا في -27

.......... 

 كل ما سبق -إقتناء الذهب والفضة    جـ -إقتناء الخيل        ب -أ
  

 مات سليمان في عمر ................ -28

 التسعين -جـ   الستين                     -الخمسين            ب -أ
 

 سليمان ................لتراءى الرب  -29

 مرات 5 -جـ                مرات       3 -ب      مرتين         -أ
 

يبقى وعد هللا قائًما بأن يقيم من نسل داود سراًجا يشير بذلك  -30

 إلى .......

 رحبعام -السيد المسيح             جـ -سليمان                  ب -أ
 

 حذر هللا من إنفسام المملكة بسبب عدم األمانة ........... -31

 مرات -جـ               مرتين        -ب             مرة           -أ
 

 تولى رحبعام الحكم وهو في عمر -32

 سنة  52 -جـ             سنة   41 -ب               سنة        30 -أ
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  : عشرالخامس  إلى االصحاح من االصحاح الثالث عشر

 من الذي نادي بكالم الرب نحو المذبح -33

ا من اليهود -جـ     من يهوذارجل هللا  -يربعام الملك     ب -أ  نبياا شيخا

 

 لما سمع الملك النبوة التي قيلت نحو المذبح -34

 تاب ورجع عن أعماله   -أ

 مد يده نحوه ليمسكه -لكالم الرب                     جـ استجاب  -ب

 

 لم يرجع عن طرقه الرديه بل عمل كهنة مرتفعات -35

 يربعام -جـ      النبي الشيخ     -رحبعام               ب -أ

 

 بماذا طلب يربعام الملك من زوجته: -36

 كالهما صحيح -جـ       تغير شكلها  -تلتقي بأخيا النبي     ب -أ

 

 أراد يربعام أن يثبت كرسيه -37

 كل ما سبق -جـ    هللا  اي صابمخالفة و  -بمركزين للعبادة      ةبإقام -أ

 

 ملك أبيام على يهوذا  -38

 سنين 3 -سنة     جـ 17 -سنة      ب -4 -أ

 

 ابنًا 28كان له من األبناء  -39

 أبيام بن يربعام -رحبعام بن سليمان   جـ -يربعام بن نباط      ب -أ
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 عمل آسا ما هو مستقيم في عيني الرب إذ -40

   أزال المأبونين من األرض   -أ

ا -نزع األصنام التى عملها أباؤه         جـ -ب  كالهما صحيحا

 من االصحاح السادس عشر و السابع عشر 

بواسطة ياهو بن حثاني لعله من هوالملك الذي حذره الرب  -41

 يرجع عن شره

 يربعام بن نباط -جـ        آسا             -بعشا               ب –أ 

 

ان حيثيات الحكم بتأديب الشرير التي يقدمها هللا ال لبيرر تأديبه  -42

ل عالملوك فمن  من فوإنما ليعطي الشرير فرصة لمراجعة نفسه 

 ذلك.................هللا معه 
 كل ما سبق -جـ            يربعام -بعشا                  ب –أ 

 

 اسرائيل في السنة ....... آلسا ملك يهوذا لىملك اخاب الملك ع -43
 31 -جـ      28 -ب       38  -أ 

 

من من الملوك اصدر منشوًرايلزم الشعب ان يعيدوألوثان األمر  -44

 له مثيل.................. يسبق لم  الذي

 آسا -جـ   اخاب  -ب      عمري  –أ 

 

ايزابيل هى ابنه الملك..................... وكان كاهن على معبد  -45

 عشتاروت
 ملك اريحا -جـ  ملك السامرة   -ب   ملك صور   –أ 
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ال كرامة اللقاء مع السيد المسيح في تجليه نمن من األنبياء  -46

 على جبل طابور

 االثنين معاا -جـ    ايليا   -ب   موسى     –أ 

 

 من االصحاح الثامن عشر إلى االصحاح العشرون

 أعطى هللا آلخاب فرصة للرجوع بحلول الجفاف لمدة ............ -47

 -جـ    ثالث سنوات ونصف -ب ثالث سنوات –أ 

 سنتان

 

 عوبديا أخفى ............. بنى للرب وكان يعولهم بخبز وماء -48

 مائة وخمسون -جـ  خمسون نبي -ب    مائة نبي  –أ 

 

 البعل ويخدم معه ............. بنى الملك كان يعبد -49

 نبي 350 -جـ    نبي  450 –ب      نبي 400 –أ 

 

 صام ايليا بقوة الكعكة وكوز الماء ........... يوًما -50
ا -جـ  سبعة أيام  -ب  ثالثة أيام   –أ   اربعين يوما

 

 ... ركبه لم تجثوا للبعل.نجاح إيليا غير المنظورأعلن الرب عن  -51

 ركبة 70 -جـ   ركبة 7000 –ب  ركبة  700 –أ 

 

 عدد جيش آرام .............. -52
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 شخص232 -جـ           ألف  120 -ب                ألف 130 –أ 

 بنهدد أرسل آلخاب الملك.............. -53

 ثالثة  -جـ                 اثنين  -ب              ارسالية واحدة  –أ 

 

 االصحاح الثاني والعشرون حتىمن االصحاح الحادي والعشرون 

 رفض نابوت بيع الكرم آلخاب الملك وذلك بسبب -54

 ةاإللهي  ةطاعته للوصي  -عناد مع الملك   جـ -تعلقه بالكرم     ب -أ

 

" وقلت له أعطيني كرمك بفضة وإذا شئت أعطيتك كرًما عوًضا  -55

 فقال : ال أعطيك كرمي" من القائل ولمن

 إيزابيل لنابوت -جـ   آخاب إليزابيل  -آخاب لنابوت     ب -أ

 

 غطت إيزابيل خطتها بثوب ديني وأتهمت نابوت باآلتي  -56

 سبقكل ما  -جـ  قتل أنبيائه -التجديف على هللا ومقاومته   ب -أ

 

 ذهب إيليا النبي إلى آخاب الملك بعد أن تسلم حقل نابوت ب  -57

 ثالثة سنين -جـ     ثالثة أيام  -ب   بساعات قليلة    -أ

 

"فقال: قد وجدتك ألنك قد بعت نفسك لعمل الشر في عيني  -58

 الرب" من القائل:

 يهوشافاط آلخاب -إيليا آلخاب      جـ -ميخا آلخاب     ب -أ

 

 أرتكبها آخاب في حق نابوت جعلته يشعرالخطية التي  -59
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ا له              ب -أ جعلت منه إنساناا جباناا                      -أن هللا صار عدوا

 كل ما سبق -جـ

 " هل رأيت كيف أتضع أخاب أمامي" من القائل ولمن  -60

 الرب إليليا -جـ              ميخا إليليا -إيليا لميخا          ب -أ

 

تمتع أخاب بجو من الهدوء قرابة ................ سنوات من  -61

 أجل اتضاعه أمام الرب

 أربعة -جـ                  ثالثة -سنتين                 ب -أ

 

 " تقدم صدقيا بن كنعنة وضرب ميخا على الفك" وذلك بسبب -62

 بأمر من الملك أخاب                    -أ

 ألنه لم يحتمل كلمة الحق على لسام ميخا                -ب

 كل ما سبق -جـ
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 : )خطأ(أو  (صح)ضع عالمة ثانيا: 

 المقدمة 

 ) (                                     مملكة الشمال هى يهوذا  -1

 ) (                     بينما مملكة الجنوب هى يهوذا وبنيامين -2

العشرة في شكيم وصارت عاصمة أسرائيل في أجتمع األسبط  -3

 ) (                                                     أيام رحبعام الملك

ك إسرائيل أشرار بينما كان كل ملوك يهوذا كان كل ملو -4

 ) (                                    بعضهم أشرار وبعضهم صالحين

 االصحاح الثالثمن االصحاح األول حتى 

 ) (                           تزوج سليمان بابنة فرعون -5

 ) (        القى سليمان قرعة ليعرف من هى أم الطفل الحقيقية -6

اُلتهب قلب األم الحقيقية على ابنها وطلبت تسليمه الى السيدة  -7

 ) (                            االخرى

                                        ) (        قطو الملك  العرش لم يشته داود النبي  -8

 ) (           طلب سليمان من الرب المجد والغنى -9

 ) (         كان الملوك يمسحون بزيت مقدس يحفظ في الهيكل -10

 من االصحاح الرابع حتى االصحاح السادس

 ) (     استخدم سليمان الحكيم نظاًما اشبه بنظام المحافظات  -11

كان سليمان يتسم بروح التواضع فأختار رجال دولته اللذين  -12

 ) (                               فعينهم داود أبوه               سبق 

كان من عادة الملوك تكوين عالقات أسرية مع وزرائهم  -13

 ) ( طافة                           فزوج سليمان ابيناداب إلى ابنته 

 ) ( كانت مملكة سليمان تشير إلى مملكة السيد المسيح  -14

 كان في أيام سليمان الملك حروب كثيرة من جميع الجهات    ) (  -15
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السماح بمساعدته في  طلب حيرام الملك من سليمان الملك -16

 ) (        بناء الهيكل

أظهر سليمان حكمته ليس فقط في معامالته مع الخارج بل  -17

 ) (          وفي استخدام طاقات شعبه في العمل            

استخدم سليمان السخرة في بناء الهيكل فكان األسرائيليون  -18

 ) (  لمدة شهرين       ويعودون إلى منازلهم  إشهر أربعة يعملون

داود النبي هو صاحب فكرة بناء الهيكل ثابت للرب بداًل من  -19

 خيمة الشهادة المتنقلة                                              ) (

جدد سليمان كل شئ تابوت العهد بالكاروبيم وكرسي العرش  -20

 ) (                                          ألنه يمثل الحضرة األلهية

هللا وسط  ىيشير إلى سكن وجود الكاروبين فوق تابوت العهد -21

 ) (                شعبه

 ) (                                  سنة 14تم بناء الهيكل في  -22

 من االصحاح السابع حتى االصحاح التاسع

 ) (  بنى سليمان بيته في سبع سنوات               -23

عمل سليمان عمودين في رواق الهيكل سميى األيمن باكين  -24

 ) (                                                       واأليسر بوعز

 ) ( "لما خرج الكهنة من القدس أن السحاب مأل بيت الرب"  -25

مفتوحتين نحو تضرع عبدك صلى حيرام وقال لتكون عيناك " -26

 ) (                                            "وتضرع شعبك اسرائيل

        أرسل حيرام إلى سليمان الملك مائة وخمسة عشر وزنة ذهب -27

          ) ( 

عمل سليمان سفنا في عصيون جابر التي بجانب ايلة على  -28

 ) (                        شاطئ بحر سوف في أرض أدوم



 مسابقة سفر الملوك األول 

 ( 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        

 222  / : .................الدرجة     ........................... ســـماال

 : .............. مسلسلال



 ( 63)....../     ثانياً: ضع عالمة )√( أو عالمة )×( 

 × √ م × √ م × √ 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   55   

11   32   56   

12   36   57   

13   37   58   

17   38   59   

18   39   60   

19   40   61   

20   41   62   

21   42   63   

 

 تنقل إجابات اآلخرين فهذه أمانةال   



 ( 44)...../      ثالثاً: أكمل 

1  23  

2  24  

3  25  

4  26  

5  27  

6  28  

7  29  

8  30  

9  31  

10  32  

11  33  

12  34  

13  35  

14  36  

15  37  

16  38  

17  39  

18  40  

19  41  

20  42  

21  43  

22  44  



 

 ( 16/ 0000خامًسا من القائل :  )  (0000/37رابعًا وصل :       )

 األول 
 االسم  م     5 4 3 2 1

        1  

 الثاني 

1 2 3 4 5    2  

        3  

6 7 8 9     4  

        5  

 الثالث 

1 2 3 4 5    6  

        7  

6 7 8      8  

        9  

 الرابع
1 2 3 4 5    10  

        11  

 الخامس
1 2 3 4     12  

        13  

 السادس
1 2 3 4 5 6   14  

        15  

         16  
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 من االصحاح العاشر حتى االصحاح الثاني عشر

 ) (   اهتم سليمان الحكيم بتربية ابنه رحبعام ولي العهد -29

 ) (      أرسلت ملكة سبأ رسواًل  إلكتشاف شخصية سليمان -30

إستجاب هللا لطلبة سليمان أن تأتي الشعوب وتتعرف على هللا  -31

 ) (                  في بيته

 ) (      سخرةسليمان شعبه بالضرائب وأعمال الأرهق  -32

انما  في شهوته الجسديةفي البداية لم تكن خطية سليمان  -33

 ) (الدخول في العبادة الوثنيةو رغبته في العظمة مما دفعه للشهرة 

 را من بيت ملكي هرب ألورشليم من مذبحه يوآب كان هدد أمي -34

               ) ( 

 ) (  القطيع وبإصابة الراعي يهلك القطيع كلهبذبح الغنم يقل  -35

من يتمسك برايه في األمور الروحية مثل الصوم والصالة  -36

 ) (      سيخلصويترك الطاعة  وغير ذلك من عالمات اإليمان 

 عشر من االصحاح الثالث عشر إلى االصحاح الخامس

حق مما يليق برجل هللا أن يكون له روح التمييز فيفرز ما هو  -37

 ( )        باطل هو

يذ الوصية االلهية حرمانا له من لذة فيرى المؤمن في تن -38

 ) (                         معينة أو كبتًا لمشاعره

إفتراس األسد للنبي شهادة حية لعدم محاباة هللا ألحد   -39

 ) (                           ا الربفالمخطىء يسقط تحت تأديب عص

     عندما دخلت إمرأه يربعام إلى أخيا النبي رآها وقال لها :  -40

 ) (   ) لماذا تتنكرين وأنا مرسل إليك بقول قاس(

في المدينة تأكله الطيور ومن مات في الحقل  من مات ليربعام -41

 ) (         تأكله الكالب
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ألجل داود أعطاه الرب سراًجا في أورشليم إذ أقام ابنه بعده  -42

 ) (                                                        وثبت أورشليم 

كانت عادة اليهود إحتساب الجزء من السنة سنة كاملة  -43

 ) (                                     اليوم يوًما كامالً والجزء من 

 من االصحاح السادس عشر حتى االصحاح السابع عشر

 ) (أول معجزة لمباركة الطعام فقدم كان ايليا فريًدا بين األنبياء -44

 ) (   كان ايليا مؤمن باهلل القادر أن يقيم من األموات -45

وامتحنت  فحص قلبها االرملة خالل التجربة ببركة تمتعت  -46

 ) (                 طريقها

يف الشخصية جرى وراء امراته التي اضطهدت ضعكان اخاب  -47

 ) (              الكهنة

 حتى االصحاح العشرونعشر  من االصحاح الثامن 

أختار إيليا جبل الكرمل ألن الكنعانيون يعتقدون أنه مسكن  -48

 ) (                  لههاآل
 ) (  نبي  450الملكة تعبد العشتاروت وتقيم لها سواري ويخدم معها   -49

 ) (   النار التي أكلت المحرقة كانت من أسفل الى أعلى  -50
 ) (    ح اليشع نبيًا عوًضا عنه مساستراح قلب ايليا حين دعاه الرب لي  -51

 ) (  قدم آخاب والشعب ذبيحة شكر وتسبيح هلل واهب النصرة -52

 130نبه النبي آخاب الملك أن عدد جيش بنهدد يقدر بحوالي  -53

 ) (                   ألفًا

ها اليه رجل هللا وقتل هنفذ آخاب الوصية األلهية التى وج -54

 ) (                     بنهدد

الملك غلمان رؤساء المقاطعات بلغوا مائتين واثنين  عد آخاب -55

 ) (       وثالثين شخًصا
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 من االصحاح الحادي والعشرون حتى االصحاح الثاني والعشرون

 ) (        أراد آخاب أن يأخذ كرم تابوت لمسرته فقط -56

مثلما فعل السيد المسيح ودافع  دافع تابوت عن كرمه بدمه -57

 ) (        عن الكنيسة بدمه

بصوم من قبل هللا للتوبة  طلبت إيزابيل أن ينادي القضاه -58

 ) (       والندامة والرجوع إليه

قتل نابوت علنًا وقتل معه أوالده حتى ال يطالبوا بالكرم  -59

 ) (         كميراث لهم

في الهروب من حكم هللا  نجح آخاب بالصوم وأرتداء المسوح -60

 ) (                                  وأجل دمار بيته إلى أجيال ال حقه

 ) (     يسمح هللا لروح التضليل أن يعمل في أبناء المعصية  -61

قتل يهوشافاط الملك في الحرب مع ملك أرام ونال جزاًءا مًرا  -62

 ) (                                  لتهاونه وأشتراكه مع آخاب الملك

تحقق كالم إيليا النبي وميخا النبي بقتل أخاب في الحرب  -63

 ) (                              ولحست الكالب دمه ي بركة السامرة
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 أكمل مكان النقط:ثالثًا:

 من االصحاح االول حتى االصحاح الثالث

 ............................. لداودكان ادوينا االبن  -1

صار ادوينا هو  كن بعد موت ابشالوم وامنون وكيالبول -2

 .................. ابناء داود االحياء

 بـ ............... ميز سليمان بين األم الحقيقية واألم المخادعة  -3

 ............................الموت بالنسبة للذين يفهمونه  -4

 فهو  ......................... أما للبلهاء -5

"لما سمع جميع إسرائيل بالحكم  هابوا الملك ألنهم رأوا  -6

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

 هللا فيه "

 نظام  ............... كان مطبق قبل النظام الملكي بثالثة قرون -7

 من االصحاح السابع حتى االصحاح التاسع

 ارسل الملك سليمان واخذ ...................من صور -8

عمل سليمان جميع انية بيت الرب من .......... والمائدة التى  -9

 عليها خبز الوجوه من ذهب

 جاء جميع شيوخ اسرائيل وحمل الكهنة ................... -10

 حينئذ تكلم سليمان وقال الرب انه يسكن في ................... -11

من .............. ليرى المدن التى أعطاه أياه  فخرج حيرام  -12

 سليمان فلم تحسن في عينيه

 "وبنى سليمان جازر وبيت ............... السفلى " -13
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 من االصحاح العاشر حتى االصحاح الثاني عشر

يظن البعض أن مملكة سبأ انجبت ابن من سليمان وخلف  -14

 ..............والدته على مملكة سبأ وجذب رجاله إلى الديانة ....

مزمور .................... هو نبوه عن يعتقد االثيوبيون أن  -15

 ملكة سبأ ألورشليمرحلة 

ا في إستالم سليمان الحكم  -16 ا حكيما لعبت ............... دورا

 وإحباط مؤامرة أدوينا

 ملك سليمان على أورشليم مدة .................. سنة  -17

.............. وضع عجلين للعبادة ففتح الباب لدخول تعدد  -18

 اآللهة الذي للوثنية

لف نفسي مثل ............. صهب لي يارب روح التمييز فال تت  -19

 وال تحمل جحوداا وخيانة مثل يربعام

 من االصحاح الثالث عشر حتى االصحاح الخامس عشر 

لم يحمل النبي روح اإلنتقام والتشفي بل في ..................  -20

 رد شر الملك بالخير

 إن هللا ال يسر ............... تقدم على مذبح نجس -21

لم يوجه حديثه للملك وال لرجاله وال للكهنه أو الشعب بل إلى  -22

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

 حرب بين .............. ويربعام كل األياموكانت  -23

ا عنه -24  ملك ..................... ابن رحبعام عوضا

يقول القديس ...................ليست خليقة سواء كانت عاقلة  -25

 أو لها قوة هم تنير بذاتها بل تستنير بالشركة مع الحق األبدي 

عقاب ينبغي أن يخشى  " من يرفض قبول نور ................ -26

 الظلمة األبدية
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 من االصحاح السادس عشر حتى االصحاح السابع عشر 

 ايليا كلمة عبرية تعني .............. -27

 التشبي معناه ........................ -28

 معنى كلمة حوريب ................... -29

 حتى االصحاح العشرونعشر  من االصحاح الثامن 
 

هرب ايليا الى بئر سبع التى ليهوذا ألن ............. كانت  -30

 تريد قتله ألنه قتل كهنه البعل

 ................... كان وسيط للقاء إيليا مع الملك -31

أختار إيليا ....................حجر بعدد األسباط ليؤكد أن هللا  -32

 هو إله كل األسباط

المحرقة والحطب استجاب هللا .................... أكلت  -33

 والحجارة والتراب ولحست المياه التي ي القناه 

 جبل ................ الذي تسلم موسى عليه الشريعة -34

طرح إيليا ................ على إليشع تشير إلى إستالم روح  -35

 النبوة

 طلب الرب من إيليا أن يمسح .............. ملكاا على آرام -36

.................... ملكاا  بنهدد ملك آرام جمع كل جيشه و  -37

 وخيالا ومركبات

 التدريب الرئيسي في مدرسة األنبياء .................... الكاملة -38

 أقام آخاب عهداا مع .............. ولم يقم عهداا مع هللا -39
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 من االصحاح الحادي والعشرون حتى االصحاح الثاني والعشرون

المشكلة الحقيقة )التى وقع يها آخاب ( هى ان ..............  -40

 هى ثمرة إعطاء الظهر لينبوع الفرح

إن االنسان الذي يحب أي شىء ليس من أجل............ فإن  -41

 محبته هلل قليلة جداا

ا إال في يوم الرب العظيم حيث ال يترك  -42 العدالة لن تتحقق تماما

 بل هو ديان األرض كلهاالحكم في أيد ................. 

إن أردت أن تطير صلواتك مرتفهة إلى هللا هب لها جناحين  -43

 هما .......................................

كان يهوشافاط ابن أسا الملك الصالح وكان أفضل ملوك  -44

يهوذافي التقوى  ولكن من أخطائه أنه ترك 

 .............................ليتعبدوا فيها
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 : وصلعًا : راب

 من االصحاح االول حتى االصحاح الثالث

 :الجدول األول

 العمود ب العمود أ

 ) أ ( ارجوان معنى كلمة ابيشج -1

 ) ب( محبوب الرب معنى كلمة الشونمية                                      -2

 ) جـ ( الحكمة أول ملك على إسرائيل                                   -3

طلب سليمان من الرب في  -4
 حلمه                       

 )  د ( شاول

 ى تائهاب )  هـ (   دعى سليمان                                              -5
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 صحاح السادسمن االصحاح الرابع حتى اال

 الجدول الثاني

 صل االسم بوظيفته:

 العمود الثاني العمود األول

عزرياهو بن صادوق  -1
 الكاهن                 

رئيس الجيش المسئول عن  -أ
 الدفاع في الدولة

يشرقان على األمور الدينية وحفظ  -ب اليحورف واخيا                               -2
 الشريعة

الملك ومشيره في أموره امين سر  -جـ يهوشافاط -3
 الخاصة 

مدير القصر الملكي يهتم باحتياجات  -د ادونيرام -4
 الجناح الملكي

المسؤل عن سجالت التاريخ -هـ  عزرياهو -5
 الخاصة باألحداث الملكية

 رئيس مجلس الوزراء -و  اخيشار -6

 سكرتيران لشئون الدولة  -ر    زايود -7

صادوق وابياثار  -8
 الكاهن               

الرئيس العام على االثنى عشر  -س
 وكيالا و محافظاا

 مدير القوى العاملة -ع بناياهو -9
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 من االصحاح العاشر حتى االصحاح الثاني عشر

 الجدول الثالث:

 العمود الثاني العمود األول 

 أمنون -أ الترس -1

 ناثان النبي -ب المجن -2

 رحبعام -جـ سليمان على يديتتلمذ  -3

التهب قلبه بالشهوة نحو أخته  -4
 ثامار

 لحماية الجسم كله -د

انقسمت مملكة سليمان في  -5
 عهد

 أدورام -هـ

أسباط بعد  10استولى على  -6
 وفاة سليمان

 رزون و  دده -و 

يستخدم لحماية صدر  -ز من خصوم سليمان -7
 االنسان

 أرسله رحبعام  فرجمه -8
 إسرائيل بالحجارة فمات

 يربعام -ى

 من االصحاح الثامن عشر حتى االصحاح العشرون 

 رابع:الجدول ال

 العمود الثاني العمود األول

 ملك آرام -أ عوبديا معناه -1

 أكلت الكالب جثتها -ب ُعمري -2

 مدينة في سهل يزرعيل -جـ بنهدد -3

 والد آخاب الملك -د أفيق -4

 عبد يهوه -هـ إيزابل -5
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 الجدول الخامس :

 العمود الثاني العمود األول 

 مسحة إيليا ملكاا على آرام -أ ياهو -1

 تسلم موسى عليه الشريعة -ب جبل الكرمل -2

يوجد مذبح للرب وأختاره إيليا                                       -جـ جبل حوريب -3

 لتكون المعركة بين هللا واأللهه الوثنية

 إيليا ملكاا على إسرائيلمسحة  -د حزائيل -4

   

 

 من االصحاح الحادي والعشرون حتى االصحاح الثاني والعشرون

 الجدول السادس:

 العمود الثاني العمود األول

 ملك أرام -أ أخاب -1

 كاتب سفر ميخا النبي -ب يهوشافاط -2

 ملك إسرائيل -جـ بنهدد -3

 نبى هللا في أيام -د صدفيا بن كنعنة                             -4

 ملك يهوذا -هـ ميخا النبي -5

 رئيس األنبياء الكذبة -و  ميخا بني يمله -6
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 من القائل خامًسا : 

 التاسعحتى االصحاح  سابعمن االصحاح ال

عن المرحضة فليفهم هذه التى نغتسل خاللها من  عندما يسمع احد -1

 الخطايا المشينة بالمياه السرية

ا حتى تجد موضعاا للرب اله   -2 النفس التى ال تعطي لعينها نوما

ا ثابتاا في وسط قلبها  يعقوب تقتني لها مذبحا

 بأعمال الظلمة ال يمكنهم أن يشرقوا في النور الذين كسوا انفسهم -3

 أن صرخت إلى هللا اصرخ إليه من الداخل حيث هناك يسمعك -4

 من يحفظ وصية ويترك غيرها يكون قد غدر بجميع الوصايا -5

 قد سمعت صالتك وتضرعك الذي تضرعت به أمامي -6

 من االصحاح العاشر حتى االصحاح الثاني عشر

 سربك وجعلك على كرسي إسرائيل  ليكن مباركاا الرب آلهك الذي -7

ا على الخبر الذي سمعته  -8  زدت حكمة وصالحا

 محبة النساء طرحت كثيرين جرحى -9

 أطلقني إلى أرضي -10

 "ري أغلظ من متني أبيصإن خن " قل لهم  -11

 هكذا قال الرب ال تصعدوا وال تحاربوا إخواتكم بني إسرائيل -12

 كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم -13

 من االصحاح الثالث عشر حتى االصحاح الخامس عشر 

 ) هوذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يوشيا ( -14

) نعم نور األشرار ينطفىء وال يضىء لهيب ناره النور يظلم  -15

 في خيمته وسراجه فوقه ينطفىء

) ال أدخل بيتي وال أصعد على سرير فراشي وال أعطي وسناا  -16

 سكناا إلله يعقوبجفاني إلى أن أجد موضعاا للرب ومأل
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